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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta 

didik agar mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, 

dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkan untuk berfungsi secara adekuat dalam kehidupan masyarakat 

(Oemar 2013 : 3). Pendidikan adalah faktor penting yang menentukan masa 

depan bangsa, karena dari pendidikan diharapkan mampu memberdayakan 

peserta didik menjadi manusia yang cerdas, manusia berilmu dan 

berpengetahuan, serta menjadi manusia yang terdidik. Salah satu masalah 

pokok dalam pembelajaran pada pendidikan formal (sekolah) dewasa ini 

adalah masih rendahnya daya serap peserta didik. Hal ini disebabkan oleh 

berbagai faktor yang sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran yang 

terjadi di dalam maupun di luar kelas.  

Pendidik yang kurang kreatif dalam melakukan dan menyusun perangkat 

pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 

perkembangan peserta didik dalam belajar.  Proses pembelajaran akan lebih 

bermakna jika didukung oleh seorang guru atau pendidik dalam menerapkan 

proses belajar mengajar yang kreatif dan menyenangkan, peserta didik akan 

lebih mudah menyerap materi yang diberikan guru jika pembelajaran 

dirancang dengan inovasi-inovasi baru yang kreatif dan menyenangkan, 
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dimana peserta didik belajar langsung di kehidupan nyata yang ada di sekitar 

lingkungan sekolah.  

Peran guru dalam proses belajar mengajar ialah membelajarkan peserta 

didik. Guru profesional berusaha mendorong siswa belajar supaya berhasil 

dan guru adalah pendidik yang membelajarkan siswa (Dimyati dan Mudjiono 

2009 : 236). Pada kenyataannya banyak ditemukan pada kelas-kelas suatu 

sekolah pelaksanakan pembelajaran dilaksanakan dengan berpusat pada guru 

(teacher centered learning) yang meletakkan guru sebagai pemberi 

pengetahuan bagi siswa, cara penyampaian pengetahuannya cenderung masih 

didominasi dengan model konvensional. Penggunaan model konvensional 

yang dominan tersebut menyebabkan partisipasi siswa rendah, sehingga 

kemajuan belajar, perhatian dan minat siswa juga menjadi rendah. 

Oemar Hamalik (2013) menjelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (UUR.I. No. 20 Tahun 2003, Bab I, Pasal 1). 

Pada rumusan ini terkandung hal yang perlu digaris bawahi dan mendapat 

penjelasan lebih lanjut, dengan usaha sadar dimaksudkan bahwa pendidikan 

diselenggarakan berdasarkan rencana yang matang, mantap, jelas, lengkap 

menyeluruh, berdasarkan pemikiran rasional-objektif. 

Pembelajaran di sekolah turut andil dalam pencapaian mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Pembelajaran matematika adalah salah satu mata pelajaran 
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yang memberikan kontribusi positif bagi pencerdasan kehidupan bangsa 

sekaligus turut memanusiakan bangsa Indonesia dalam arti dan cakupan yang 

lebih luas. Ketika anak bangsa mempunyai pola pikir yang kritis dan rasional 

serta mempunyai jiwa sprotivitas yang unggul maka akan tercipta karakter-

karakter yang lebih baik dan berkualitas.  

Matematika ialah disiplin ilmu yang mempunyai sifat belajar khas jika 

dibandingkan dengan ilmu yang lain. Salah satu aspek dalam matematika 

adalah berhitung. Kegiatan pembelajaran matematika sebaiknya tidak 

disamakan begitu saja dengan ilmu yang lain, karena setiap siswa yang 

belajar matematika itu berbeda-beda kemampuannya. Kegiatan pembelajaran 

matematika haruslah diatur sekaligus memperhatikan kemampuan siswa.  

Matematika merupakan pelajaran yang sulit untuk dipahami bagi 

sebagian besar orang, angka-angka menghitungnya cukup membuat kita sakit 

kepala. Hal itu terjadi karena kita tidak mengetahui dasar-dasarnya, namun 

apa bila kita mengetahui dasar-dasarnya maka pelajaran ini akan lebih cukup 

mudah untuk dipahami.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 8, 16, dan 17 Desember 2015 di SDN Tegalgondo Kabupaten 

Malang, kurikulum yang dipakai menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Hal ini dimaksudkan agar materi pembelajaran fokus 

pada mata pelajaran yang akan dibelajarkan, dan mayoritas sekolah yang 

bertempat tinggal di Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Karangploso 

masih menggunakan KTSP.  
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Hasil observasi yang ditemukan siswa mengalami kesulitan belajar 

pada mata pelajaran matematika lebih khusunya materi bangun ruang. Hal itu 

dapat diketahui dari hasil belajar siswa belum seluruhnya mencapai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimum) yaitu 70. Berdasarkan hasil pembelajaran 

yang telah dilakukan pada mata pelajaran matematika pada tahun ajaran 

2014/2015 di SDN Tegalgondo Kabupaten Malang dengan jumlah peserta 

didik 23 orang, 9 siswa yang memenuhi Standar KKM dan 14  siswa yang 

tidak memenuhi standar KKM.  

Penyebab permasalahan tersebut dikarenakan kondisi pembelajaran di 

kelas yang masih bersifat konvensional. Saat kegiatan pembelajaran 

matematika aktifitas guru lebih sering hanya memberikan contoh soal-soal 

tanpa melakukan praktek sebagai stimulus siswa untuk berpikir kritis dan 

terampil serta kurangnya ketelatenan guru dalam membimbing satu persatu 

siswa untuk bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan, sehingga siswa hanya 

pasif mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru. Hal ini dapat 

dilihat dari sedikitnya siswa yang mendengarkan penjelasan guru, bahkan ada 

siswa yang diam saja dan ada juga yang bermain–main sendiri saat guru 

sedang menerangkan pelajaran. 

Materi ini difokuskan pada bangun ruang yaitu menghitung luas dan 

volume bola. Bola merupakan sebuah bangun ruang yang bentuknya bulat 

seperti bola yang di dalamnya berisi massa angin. Untuk mengetahui ukuran 

luas dan volume bola terdapat rumus-rumus yang sudah ditentukan untuk 

mengukur luas dan volume bola. Untuk pembelajaran ini diperlukan 

pemilihan metode pembelajaran yang sangat mendukung pada kemampuan 
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anak dengan menggunakan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif dan 

menyenangkan.   

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti akan mengadakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam menghitung luas dan volume bola 

pada mata pelajaran matematika materi bangun ruang dengan sambil bermain, 

dan penelitian ini berjudul “Pembelajaran Matematika Dengan Permainan 

Bola Fantasi Dalam Meningkatkan Kemampuan Menghitung Luas dan 

Volume Bola Pada Siswa Kelas V SDN Tegalgondo Malang”. Keterkaitan 

permainan bola fantasi dengan materi bangun ruang (bola), agar dengan 

menggunakan media bola siswa dapat langsung mengamati bentuk dan ciri-

ciri dari bola dan kegunaan bola pada setiap harinya, dengan pemberian 

permainan bola fantasi dikarenakan siswa pada waktu istirahat atau di luar 

jam pelajaran sering bermain dan mayoritas siswa laki-laki bermain bola di 

halaman sekolah. Hal ini dengan pemilihan metode permainan bola fantasi 

akan memberi dampak positif ketertarikan siswa terhadap materi yang akan 

diajarkan. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan utama yang 

ditemui dari hasil observasi pada SDN Tegalgondo Kabupaten Malang. 

Pembelajaran berpusat pada guru (teacher centered learning) yang 

meletakkan guru sebagai pemberi pengetahuan bagi siswa. Masih rendahnya 

hasil belajar siswa kelas V SDN Tegalgondo Kabupaten Malang pada 

pelajaran Matematika khususnya materi bangun ruang (Bola). Hal ini 
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disebabkan kurangnya pemanfaatan media dan metode yang inovatif dalam 

pembelajaran Matematika terutama dalam penyajian materi macam-macam 

bangun ruang salah satunya Bola, sehingga siswa merasa bosan dalam 

mengikuti proses pembelajaran.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pembelajaran matematika dengan permainan bola 

fantasi dalam meningkatkan kemampuan menghitung luas dan volume 

bola pada siswa kelas V SDN Tegalgondo Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana hasil pembelajaran matematika dengan permainan bola fantasi 

dalam meningkatkan kemampuan menghitung luas dan volume bola pada 

siswa kelas V SDN Tegalgondo Kabupaten Malang? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian 

ini  bertujuan  untuk : 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran matematika dengan permainan bola 

fantasi dalam meningkatkan prestasi menghitung luas dan volume bola 

pada siswa kelas V SDN Tegalgondo Kabupaten Malang? 

2. Mendeskripsikan hasil pembelajaran matematika dengan permainan bola 

fantasi dalam meningkatkan prestasi menghitung luas dan volume bola 

pada siswa kelas V SDN Tegalgondo Kabupaten Malang? 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai manfaat antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang akan dihasilkan dari penelitian ini diharapkan 

nantinya dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap dunia 

pendidikan khususnya kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika 

materi Bangun Ruang (Bola), terutama terhadap hasil belajar siswa 

menghitung luas dan volume bola melalui permainan bola fantasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Memudahkan siswa dalam menerima materi yang akan diajarkan. 

2) Mengembangkan keterampilan kerjasama, berdiskusi, kecepatan, 

disiplin, tanggung jawab dan meningkatkan keterampilan sosial 

siswa, sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

3) Meningkatkan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan. 

b. Bagi Guru 

1) Pengembangan variasi pembelajaran mengenai model pembelajaran 

yang digunakan dalam proses pembelajaran matematika dalam 

menghitung luas dan volume bola. 

2) Menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan informasi dalam 

meningkatkan kreatifitas dan inovasi untuk meningkatkan 

keberhasilan belajar di Sekolah Dasar. 
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3) Guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan dan kompetensinya sehingga menjadi 

guru yang profesional. 

c. Bagi Sekolah 

1) Alternatif pembelajaran dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran matematika di SDN Tegalgondo 

Kabupaten Malang. 

2) Mengetahui dan menemukan hambatan sebagai upaya memperbaiki 

dan mengatasi masalah-masalah pembelajaran di dalam kelas dan 

sekolah. 

F. Definisi Operasional 

1. Pembelajaran Matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar 

kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa 

memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. 

Kompetensi yang akan dipelajari mengarah pada cara anak berpikir kritis 

dan matematis. 

2. Permainan Bola Fantasi adalah suatu permainan bola yang menyenangkan 

dimana kegiatan tersebut dapat meningkatkan motivasi, kinerja, ikut aktif 

dan prestasi anak dalam mengemban tugas-tugasnya di dalam permainan 

tersebut. 

3. Kemampuan Berhitung adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

menjumlah, mengalikan, maupun melakukan segala hal yang berkaitan 

dengan perhitungan atau ilmu matematika. 

 




