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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan potensi diri. 

Peran pendidikan sangat penting dalam membina manusia seutuhnya, karena 

hanya melalui pendidikanlah akan tercipta generasi baru yang berorientasi pada 

pembangungan nasional (Cahyono, 2015:3). Pendidikan yang tidak hanya 

mempersiapkan para siswanya untuk suatu profesi atau jabatan tertentu, tetapi 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-

hari seorang anak. Sekolah Dasar merupakan jenjang pendidikan awal untuk 

memulai pendidikan formal wajib sesuai dengan program pemerintah yang 

mewajibkan pendidikan selama 9 tahun. Pada masa ini anak-anak sudah mulai 

memiliki masalah yang harus dihadapi, khususnya dalam masa sekolah. 

Pemecahan suatu masalah merupakan suatu aktivitas dasar bagi manusia.  

Perkembangan kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah sangatlah 

penting untuk mematangkan kemampuan kognitif dan kemampuan afektif anak. 

Menurut teori perkembangan kognitif yang dikemukan oleh Piaget (dalam Majid, 

2014: 8) dimana dalam teori ini usia 7 hingga 11 tahun telah memasuki tahap 

konkret, pada periode ini ditandai dengan adanya suatu kemampuan yang disebut 

system of operation (satuan langkah berfikir) yaitu menghubungkan ide-ide yang 

dimiliki dengan peristiwa tertentu ke dalam pikirannya sendiri. Pada tahap ini juga 

banyak proses yang terjadi seperti proses decentering, yaitu anak mulai 

mempertimbangkan beberapa aspek dari permasalah yang ada dan sudah memiliki 
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kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang nyata. Menurut Nurussyifa 

(2016: 6) problem solving (pemecahan masalah) secara umum dapat diartikan 

sebagai suatu proses berfikir dalam menghubungkan pengetahuan yang dimiliki 

individu untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata dengan menggunakan 

tindakan atau penyelesaian yang nyata sehingga dapat mencapai tujuan tertentu 

yang diinginkan dalam hidup.  Menurut Polya (dalam Hasana 2016: 3) 

menambahkan Problem solving adalah aspek penting dalam intelegensi yang 

merupakan anugerah khusus untuk manusia. Problem solving dapat dipahami 

sebagai karakteristik utama atau penting dari kegiatan manusia.  Problem solving 

merupakan keadaan dimana seorang individu yang menggunakan pengetahuan 

yang telah diperoleh sebelumnya, keterampilan, serta pemahamannya untuk 

menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak biasa (Carson, 2007: 7).  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Problem solving 

merupakan salah satu hal yang menjadi bagian penting bagi kehidupan seseorang. 

Banyak hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain apabila terjadi 

ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah. Seseorang dalam menyelesaikan 

suatu masalah nyata dapat menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh 

sebelumnya sehingga dapat terwujudnya tujuan tertentu yang diinginkan dalam 

hidup. Pengalaman siswa bermain dengan teman dapat digunakan sebagai cara 

penyelesaian masalah nyata siswa. Permainan menjadi aktivitas menyenangkan 

oleh setiap generasi secara berkelanjutan, permainan yang dapat menyelesaikan 

masalah siswa baik dengan teman, keluarga, maupun lingkungannya adalah 

dengan permainan tradisional. Mulyani (2016: 19) Berdasarkan hasil penelitian, 

permainan anak tradisional dapat menstimulasi tumbuh kembang anak dan dapat 
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digunakan sebagai sarana edukasi pada anak. Menurut Husain (2013: 22) 

permainan tradisional merupakan permainan yang telah dimainkan oleh anak-anak 

yang bersumber dari suatu daerah secara tradisi, yaitu permainan tersebut diwarisi 

dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Menurut Mulyani (2016: 49) 

Permainan tradisional adalah suatu permainan warisan dari nenek moyang yang 

wajib dan perlu dilestarikan karena mengandung nilai-nilai kearifan lokal. 

Pendapat dari beberapa ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa permainan 

tradisional adalah permainan peninggalan nenek moyang yang harus dilestarikan 

guna memperkokoh jati diri bangsa Indonesia sehingga dapat menstimulasi 

tumbuh kembang anak. 

Berdasarkan uraian di atas mengenai problem solving dan permainan 

tradisional terdapat contoh kasus yang ada di lapangan mengenai kasus problem 

solving, kasus-kasus tersebut seperti: Bocah SR pelajar kelas 2 SDN  

Longkewang, Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi 

Jawa Barat meninggal dunia diduga akibat perkelahian dengan temannya DI di 

halaman sekolah (Kompas.com, 2017). Kasus yang kedua yaitu perkelahian anak-

anak berujung pada kematian DI  (9) siswa kelas 3 SDN Ngablak, kecamatan 

banyakan kabupaten kediri. Kasus perkelahian ini bermula dari perselisihan DI 

dengan A (9) yang juga teman sekelasnya (Tribunpekanbaru.com, 2014). 

Beberapa kasus diatas merupakan contoh kasus anak yang tidak dapat 

menyelesaikan masalahnya dengan baik yang ada di lingkungan sosialnya. Hal ini 

terjadi karena kurangnya perhatian dan komunikasi yang dilakukan oleh orang tua 

atau guru terahadap anak-anaknya.  
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Siswa SD Islam Sabilul Khoir juga memiliki permasalahan. Informasi tersebut 

didapatkan ketika observasi dan wawancara. Observasi dilakukan kepada guru 

wali kelas 3 SD Islam Sabilul Khoir pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 

dan wawancara dilakukan pada hari Jum’at tanggal 10 November 2017. Hasil 

observasi yang dilakukan pada kelas 3 SD Islam Sabilul Khoir adalah observasi 

yang dilakukan saat proses pembelajaran yaitu pada mata pelajaran Bahasa 

Inggris dan Baca Tulis Al-Quran menggunakan observasi nonpartisipan. Hasil 

dari pengamatan tersebut adalah hanya sebagian siswa yang aktif dan fokus pada 

pelajaran, terdapat siswa yang suka mengganggu temannya seperti siswa tersebut 

sengaja memukul meja agar teman di sekitarnya terkejut dan hal tersebut dapat 

mengganggu proses belajar teman. Selanjutnya terdapat anak yang suka memaksa 

temannya seperti saat DPT meminjam pensil ke  TA dan anak TA tidak dapat 

memberikan pinjaman pensil, reaksi yang dilakukan oleh DPT adalah mendorong 

temannya sampai temannya jatuh dan menangis.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Amel selaku wali kelas 3 

menjelaskan di kelas 3 karakteristik siswa berbeda-beda mulai siswa yang cepat 

menangkap pelajaran sampai siswa yang sulit menangkap pelajaran. Ada seorang 

siswa sebut saja APP, siswa ini  dirumahnya terlalu dimanjakan oleh orangtuanya 

jadi di sekolah anak cenderung lebih sensitif. Mata pelajaran yang baru seperti 

Bahasa Jawa sekarang ada cara menulis aksara Jawa anak tersebut tidak mau dan 

sering bersembunyi di bawah meja selain itu anak tersebut dengan temannya 

sering kurang akur, disenggol sedikit oleh temannya sudah merajuk dan tidak mau 

bermain dengan temannya hal tersebut sering terjadi. 
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Fenomena yang terjadi di atas baik dalam maupun dari luar negeri, terlebih 

kasus yang terjadi di Indonesia sendiri adalah contoh nyata dari pola pikir siswa 

dalam menyelesaikan masalah dengan jalan pintas. Kesimpulan yang dapat 

diambil dari fenomena tersebut adalah siswa  yang memiliki masalah namun 

dalam penyelesaian masalah siswa tersebut masih kurang bisa untuk memecahkan 

permasalahan. Seorang siswa yang kurang diajarkan tentang cara penyelesaian 

masalah baik dalam mengontrol emosi dan keagresifan maka siswa akan 

melakukan suatu hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laila Alfinur Hasana (2016: 18) 

yang berjudul “Pengaruh Permainan Tradisional (Bekelan dan Slentikan) 

Terhadap Peningkatan Kemampuan Problem Solving Anak Usia Sekolah”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh permainan tradisional (bekelan dan 

slentikan) terhadap kemampuan problem solving pada anak usia 9 – 11 tahun. 

Kedua kelompok eksperimen menunjukan adanya peningkatan pada pretest ke 

posttest 1 dan posttest 2. Sementara pada kelompok kontrol tidak menunjukan 

perubahan yang signifikan. Permainan tradisional bekelan dan selentik dapat 

meningkatkan kemampuan problem solving anak. Namun dari hasil penelitian 

peningkatan yang signifikan didapat setelah melaksanakan permainan tradisional 

bekelan.  

Penelitian dilakukan oleh Ulfah Nurussyifa (2016: 19) yang berjudul 

“Pengaruh Permainan Tradisional (selentikan dan congkak lidi) Terhadap 

Peningkatan Kemampuan Problem Solving Anak Usia Sekolah”. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan kepada 27 orang subjek yang terbagi kedalam 3 

(tiga) kelompok utama, yaitu kelompok eksperimen 1, kelompok eksperimen 2, 
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dan kelompok kontrol, bahwa terdapat peningkatan kemampuan problem solving 

pada kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 yang diberikan 

perlakukan dengan permainan “selentik dan 20 congklak lidi”.  

Penelitian selanjutnya oleh Ela Handayani (2016: 17) yang berjudul 

“Pengaruh Permainan Tradisional Gobag Sodor Terhadap Tingkat Empati Pada 

Anak Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan tradisional 

dalam meningkatkan empati berpengaruh signifikan terhadap kemampuan empati 

pada anak sekolah dasar, dimana perlakuan diberikan kepada kelompok 

eksperimen. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya perbedaan 

peningkatan pada anak setelah pemberian perlakuan antara kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa permainan tradisional 

berdampak positif bagi siswa namun permainan tradisional sudah jarang 

dimainkan di sekolah. Permainan tradisional memiliki banyak jenis, akan tetapi 

untuk dapat menyelesaikan permasalahan diatas permainan yang cocok yaitu 

permainan tradisional gobak sodor. Permainan tradisional gobak sodor dapat 

mengajarkan anak untuk menumbuhkan sikap jujur, bertanggung jawab, 

sportifitas, disiplin, bekerjasama dan mampu menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi oleh anak. Gobak sodor diaplikasikan dengan proses belajar mengajar 

siswa, mata pelajaran yang diambil dalam pengaplikasian permainan tersebut 

adalah PPKn pada materi “harga diri” dengan melakukan pembelajaran didalam 

kelas dan diluar kelas. Mata pelajaran PPKn dipilih karena untuk membentuk 

watak atau karakteristik anak sehingga mampu berfikir secara kritis, rasional dan 

kreatif dalam menanggapi persoalan dalam hidup anak. Materi Harga diri dipilih 
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karena materi tersebut dapat menampilkan perilaku yang mencerminkan harga diri 

baik harga diri pribadi maupun orang lain. 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu maka penelitian berjudul 

“Pengaruh permainan tradisional terhadap kemampuan problem solving siswa 

kelas 3 SD Islam Sabilul Khoir” baru dan penting untuk dilaksanakan. Penelitian 

ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana pengaruh permainan tradisional 

terhadap kemampuan problem solving siswa kelas 3. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pengaruh permainan tradisional terhadap 

kemampuan problem solving siswa kelas 3 SD Islam Sabilul Khoir.  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh permainan tradisional 

terhadap problem solving siswa kelas 3 SD Islam Sabilul Khoir. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian tujuan tersebut, maka manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut; 

1. Bagi siswa  

Siswa dapat belajar dan memahami setiap langkah tahap problem solving 

melalui hal yang menyenangkan dengan sebuah alternatif permainan. 
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2. Bagi guru 

Sebagai bahan acuan guru untuk selalu berinovasi, memberikan motivasi, 

bimbingan kepada siswa dalam memperbaiki dan membentuk karakter 

siswa sehingga dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah, rumah 

maupun lingkungan sosialnya. 

3. Bagi SD Islam Sabilul Khoir Batu 

Melalui penelitian ini diharapkan pihak sekolah dapat memahami bahwa 

permainan tradisional bukan hanya sekedar sebuah permainan akan tetapi 

permainan tradisional banyak mengandung nilai-nilai yang dapat 

membentuk karakter positif bagi tumbuh kembang peserta didik dalam 

sekolah tersebut. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh peneliti selanjutnya 

dalam melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Terlebih 

lagi agar dapat meningkatkan pengetahuan dan lebih menghargai 

permainan tradisional.  

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 3 SD Islam Sabilul 

Khoir, penelitian dilakukan pada kemampuan problem solving siswa. Indikator 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh problem solving sebelum 

dan sesudah diberikan permainan tradisional gobak sodor dalam pembelajaran 

PPKn materi “Harga Diri” sehingga siswa dapat memecahkan permasalahan yang 

diberikan dan mampu memberikan solusi dari permasalahan. 
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F. Definisi Operasional 

Definisi operasional pada penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari 

kesalahan pengertian makna dari variabel, maka batasan definisi operasional yang 

digunakan adalah sebagai berikut; 

1. Permainan tradisional 

Permainan tradisional adalah suatu permainan warisan dari nenek moyang 

yang wajib dan perlu dilestarikan karena mengandung nilai-nilai kearifan 

lokal. 

2. Kemampuan Problem solving 

Kemampuan problem solving adalah suatu kapasitas seorang individu 

untuk  memecahkan suatu masalah yang menyangkut perubahan keadaan 

yang aktual menjadi keadaan seperti yang dikehendaki. 


