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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan suatu ilmu yang harus diketahui dan dimengerti oleh 

setiap siswa SD, karena dengan belajar matematika seseorang dapat bersikap 

ilmiah yaitu objektif, jujur dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan 

serta dapat membedakan fakta dan pendapat. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

peserta didik dibimbing secara bertahap untuk menguasai konsep matematika. 

Siswa dapat mengerjakan soal-soal matematika, sehingga hasil belajar peserta 

didik dapat meningkat. 

Dalam pembelajaran matematika pada materi penjumlahan bilangan bulat di 

SDN Bulu II Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Guru hanya menggunakan 

metode ceramah saya. Setiap mengerjakan soal matematika tentang penjumlahan 

bilangan bulat, siswa selalu membuat garis bilangan pada buku tulis, sehingga 

peserta didik merasa bosan dan malas dalam mengerjakan soal penjumlahan 

bilangan bulat. Setelah siswa mengerjakan soal-soal evaluasi hasil belajar, nilai 

siswa tidak berhasil. Hasil prestasi siswa rata-rata berada di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Pada siswa kelas IV di SDN Bulu II Kecamatan 

Balen Kabupaten Bojonegoro yang berjumlah 10 siswa, jumlah rata-rata nilai 

dalam satu kelas 57, hanya 2 siswa yang nilainya berada di atas Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Prosentase ketuntasan kelas mencapai 20%. 

Sedangkan 8 siswa nilainya berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 
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(KKM). Fenomena di atas merupakan gambaran yang terjadi di Sekolah Dasar 

Negeri Bulu II Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. 

Agar hasil belajar siswa meningkat, peneliti menggunakan model 

pembelajaran bermain peran (Role Playing). Di dalam kegiatan belajar mengajar 

peserta didik melakukan suatu permainan yang menarik dan menyenangkan. 

Peneliti mengadakan latihan-latihan pemanasan, latihan-latihan diikuti oleh semua 

siswa, baik sebagai partisipasi aktif maupun sebagai para pengamat aktif. Latihan-

latihan dirancang peneliti bersama teman sejawat (kolaborator) untuk menyiapkan 

siswa, membantu siswa mengembangkan imajinasinya. Peneliti membuat garis 

bilangan di lantai dengan kapur berwarna. Garis bilangan meliputi bilangan bulat 

negatif, nol dan bilangan bulat positif. Peneliti menunjuk 3 siswa sebagai model 

(pemain peran). Peran bilangan bulat positif akan melangkah ke kanan beberapa 

satuan. Peran bilangan bulat negatif akan melangkah beberapa satuan ke kiri. 

Peran pembantu akan melingkari dimana bilangan kedua berhenti dan sebagai 

hasil akhir dari penjumlahan bilangan bulat. Peserta didik akan bermain-main 

sambil belajar sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan penjumlahan bilangan bulat. Pada waktu dilaksanakan bermain 

peran, siswa dapat bertindak dan mengekspresikan perasaan dan pendapat tanpa 

kekhawatiran mendapatkan sanksi. Dengan pembelajaran Role Playing dapat 

membuktikan diri sebagai suatu media pembelajaran yang ampuh, sehingga dapat 

meningkatkan hasil prestasi siswa. 

Berdasarkan hasil temuan di atas, yaitu siswa selalu membuat garis bilangan 

di buku tulis, membuat siswa bosan dan malas. Pembelajaran matematika masih 

bersifat konvensional sebab urutan sajian mengikuti alur informasi ceramah, 
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pemberian contoh dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

membangun pengetahuannya sendiri. Pada akhirnya siswa mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan penjumlahan bilangan bulat, sehingga menyebabkan 

rendahnya hasil belajar siswa kelas IV pada penjumlahan bilangan bulat di 

Sekolah Dasar. Jika masalah tersebut tidak segera diatasi, akan berdampak buruk 

bagi siswa, juga akan berdampak buruk pada mutu dan kualitas pembelajaran 

matematika di Sekolah Dasar. Oleh karena itu dirasa perlu untuk mengadakan 

suatu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan Judul “Peningkatan Hasil Belajar 

Pada Materi Menjumlahkan Bilangan Bulat Melalui  Model Pembelajaran Role 

Playing Siswa Kelas IV Semester II SDN Bulu II Kecamatn Balen Kabupaten 

Bojonegoro Tahun Pelajaran 2009 – 2010” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

a. Apakah dengan model pembelajaran Bermain-Peran (Role-Playing) dapat 

meningkatkan hasil belajar pada materi penjumlahan bilangan bulat siswa 

kelas IV SDN Bulu II Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro? 

b. Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas IV pada materi 

penjumlahan bilangan bulat di SDN Bulu II Kecamatan Balen Kabupaten 

Bojonegoro dengan model pembelajaran Bermain-Peran (Role-Playing)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah. 

a. Mengetahui apakah dengan model pembelajaran Bermain-Peran (Role-

Playing) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Bulu II 

Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. 

b. Mengetahui bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa kelas IV di SDN 

Bulu II Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan model pembelajaran 

Bermain-Peran (Role-Playing). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah dilaksanakan penelitian peneliti berharap dapat memberikan 

manfaat bagi siswa, guru, kepala sekolah dan sekolah. 

Bagi Siswa.  

Adanya hasil penelitian tentang penerapan model pembelajaran Role- 

Playing diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika khususnya pada 

siswa, materi penjumlahan bilangan bulat. 

Bagi Guru.  

Guru dapat memperbaiki dan bekerja sama untuk meningkatkan dan 

mengembangkan aktivitas belajar siswa, sehingga guru menjadi lebih profesional 

dalam melakukan tugas sebagai pendidik. 

Bagi Kepala Sekolah.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber inspirasi bagi Kepala 

Sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas IV. 

Bagi Sekolah. 
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Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah 

dan memperbaiki pembelajaran matematika di sekolah. 

 

1.5 Hipotesis Tindakan  

Jika pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran 

Bermain-Peran (Role-Playing), maka hasil belajar tentang menjumlahkan 

bilangan bulat pada siswa kelas IV SDN Bulu II Balen - Bojonegoro akan 

meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


