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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pembelajaran matematika pada tingkat Sekolah Dasar memiliki tujuan 

agar peserta didik mampu melakukan penemuan kembali (reinvention). 

Penemuan kembali adalah kegiatan menemukan penyelesaian pelajaran 

secara informal didalam kelas. Menurut Brunner 

(dalamHeruman,2013:4)metode penemuandalam pembelajaran matematika 

mengharuskan peserta didik menemukansendiri berbagai pengetahuan yang 

diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan matematika dengan cara 

peserta didik sehingga pembelajaran matematika menjadi bermakna. 

Pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang mengkaitkan informasi 

dalam konsep nyata yang terdapat pada sruktur kognitif, artinya peserta didik 

mengalami secara langsung materi yang dipelajari dengan mengkaitkan lebih 

banyak panca indera daripada hanya mendengar penjelasan guru. 

Menurut Heruman (2013:3) proses pembelajaran matematika mencakup 

tiga konsep pengajaran yaitu penananam konsep awal, pemahaman, dan 

pembinaan keterampilan. Melalui ketiga tahapan tersebut akan terbentuk 

keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan konsep matematika pada 

kehidupan. Menurut Soedjadi ( dalam Heruman, 2013:1) menjelaskan bahwa 

matematika memiliki objek abstrak yang bertumpu pada pola deduktif. 

Deduktif yaitu pola berpikir dari pernyataan umum ke khusus. 



1 

 

Usia rata-rata tingkat Sekolah Dasar adalah 6 sampai 13 tahun ( Hosman, 

2016:57). Menurut Piaget (dalam Heruman, 2013:1) peserta didik SD berada 

pada fase nyata.  Oleh karena itu, kemampuan untuk berpikir dalam 

mengoperasikan kaidah-kaidah logika, walaupun terikat dengan objek bersifat 

konkret. Objek konkret dalam pembelajaran melalui model pembelajaran 

aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) sehingga membantu 

kelancaran dan penyampaian materi terhadap peserta didik serta mengajak 

peserta didik aktif dan memiliki minat dalam belajar. Menurut NCTM (dalam 

Van De Walle, 2006:3) peserta didik harus mampu membangun pengetahuan 

baru melalui pengalaman dan pengetahuan sebelumnya.  

Matematika memiliki berbagai pengetahuan yang disesuaikan dengan 

tingkatan jenjang sekolah. Salah satu pembelajaran pada matematika adalah 

pecahan. Pecahan terjadi ketika 1 benda dibagi menjadi beberapa bagian yag 

sama besar atau sama banyak sehingga setiap bagian tersebut memiliki nilai 

pecahan masing-masing. Pada pecahan terdapat pembilang dan penyebut. 

Pembilang adalah membilang bagian adil yang diamati dan penyebut adalah 

menyebut keseluruhan bagi yang sedang diamati. Pecahan tidak akan berubah 

jika pembilang dan penyebut dibagi dengan nilai yang sama. Pada materi 

pecahan peserta didik mengalami kesulitan saat menyelesaikan soal bentuk 

cerita dan mengaplikasikan pecahan dalam proses pembelajaran karena 

penggunaan model pembelajaran konvensional (ceramah). Guru secara 

langsung mengajarkan pengenalan angka, tanpa menjelaskan bagaimana 

proses terbentuknya pecahan tersebut. Pusat pengembangan kurikulum dan 

sasaran pendidikan badan penelitian dan pengembangan (Depdikbud, 
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1999)menyatakan bahwa materi pecahan merupakan materi yang sulit untuk 

diajarkan pada siswa sekolah dasar khusunya kelas IV.  

Hasil riset Trends in Internasional Mathematics and Sciensce Study 

(TIMSS) pada tahun 2015 menyatakan bahwa penguasaan matematika pelajar 

indonesia tergolong rendah. Hal ini dikarenakan matematika bersifat abstrak 

dan penekanan pembelajaran sekedar penguasaan sejumlah prosedur dan 

algoritma tanpa memperdulikan kebermaknaan dari pembelajaran tersebut, 

sehingga peserta didik menjadi pasif dan kurang kreatif.  

Pra penelitian dilakukan di SDN Mojolangu 1 Malang pada tanggal 2 

November 2017 dengan mempertimbangkan sekolah belum dilakukan 

penelitian dengan judul dan model yang sama serta melihat kondisi proses 

pembelajaran yang terjadi dikelas IV menggunakan model konvensional. 

Berdasarkan hasil penelitian pada kelas IV diperoleh nilai rata-rata peserta 

didik saat mengerjakan soal yang berkaitan dengan soal cerita mengubah 

pecahan memperoleh rata-rata yaitu 50-60 dengan KKM adalah 70 dengan 

persentase ketuntasan hanya mencapai 50% sedangkan peserta didik 

dikatakan tuntas jika ≥ 80%. Pada proses pembelajaran matematika peserta 

didik mengalami kesulitan dalam materi pecahan, sebagian peserta didik 

memahami materi karena mendapatkan pembelajaran tambahan dirumah dan 

ditempat les. Selain sulit memahami materi masih terdapat beberapa peserta 

didik belum mampu matematika dasar yaitu perkalian dan pembagian. Peserta 

didik belum aktif dalam mengikuti proses pembelajaran dengan berbicara 

sendiri dengan teman sejawat, kurang percaya diri saat mengungkapkan 

pendapat didepan kelas.  
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Proses pembelajaran kurang kondusif karena peserta didik masih 

mengalami kesulitan dalam memahami materi dan menyelesaikan soal cerita. 

Akhir pembelajaran guru tidak memberikan refleksi hanya evaluasi soal. 

Seharusnya, pada pembelajaran guru memberikan refleksi dengan tujuan 

memantapkan pemahaman peserta didik  agar tidak mudah lupa dengan apa 

yang dipelajari. Apabila materi belum tersampaikan dengan baik kepada 

peserta didik maka mempengaruhi hasil belajar dan pembelajaran selanjutnya 

yang menggulas kembali materi tersebut. Contohnya pada kelas V peserta 

didik masih mengalami kesulitan pada materi pecahan padahal dikelas IV 

peserta didik sudah mempelajari materi tersebut, berdasarkan hasil observasi 

yang didapat peserta didik lupa dan mengalami kesulitan dalam memahami 

ulang materi.  

Alasan mengapa memilih model permainan monopoly karena melihat 

permasalah diatas tentu harus ada solusi yang ditawarkan dalam 

menanganinya. Salah satunya dibutuhkan model pembelajaran inovatif agar 

peserta didik mudah memahami materi saat proses pembelajaran. Materi 

pokok mengubah pecahan merupakan materi yang dirasa sulit khususnya bagi 

kelas IV jika ditampilkan dalam bentuk soal cerita. Saat peserta didik 

menyelesaikan soal cerita dengan mengubah pecahan  biasa kedalam pecahan 

desimal atau sebaliknya.  Oleh karena itu, guru harus mampu menyampaikan 

materi terhadap peserta didik secara jelas, karena pembelajaran matematika 

bersifat abstrak sehingga mudah dilupakan peserta didik. Dengan kata lain, 

guru harus mengulang kembali apa yang diajarkan sehingga memakan waktu 

pembelajaran lebih banyak. Menurut Van de Henvel (dalam Novita, 2014: 3) 
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jika peserta didik belajar secara terpisah dengan pengalaman maka peserta 

didik akan mudah lupa dan sulit mengaplikasikan dalam kehidupan. Oleh 

karena itu, model pembelajaran inovatif dibutuhkan untuk merangsang 

kemampua berpikir peserta didik, karena matematika secara keseluruhan 

merupakan pembelajaran untuk memecahkan permasalahan.  

Model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) 

dirasa mampu mengatasi permasalahan tersebut. Model permainan monopoly 

memiliki ciri khas yaitu menggunakan masalah dunia nyata dalam proses 

pembelajaran. Permainan monopoly prinsipnya sama dengan permainan 

monopoly, yaitu mengumpulkan poin dan kekayaan, tetapi dalam monopoly 

terdapat modifikasi permainan yaitu prosedur permainan dan aturan-aturan 

permainan. Permainan monopoly bertujuan membantu peserta didik 

memahami materi mengubah pecahan ke bentuk pecahan campuan, desimal 

dan persen melalui kegiatan penyelesaian soal. Permainan monopoly 

membantu keterampilan hitung peserta didik, baik operasi dasar maupun 

operasi hitung pecahan.  

Model permainan monopoly merupakan inovasi model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan pemahaman pada materi pecahan 

dengan cara mengubah pecahan biasa kedalam pecahan campuran, desimal, 

dan persen sesuai dengan indikator tujuan pembelajaran, dan menyelesaikan 

soal dalam bentuk cerita. Melalui model permainan monopoly peserta didik 

memecahkan permasalahan dengan mengasah keterampian-keterampilan 

dasar dalam berhitung seperti pembagian dan perkalian melalui materi 

pecahan.  
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Selain itu, permainan monopoly peserta didik menjadi mandiri dalam 

menemukan konsep matematika untuk memecahkan permasalahan sendiri. 

Permainan monopoly dipilih untuk siswa SDkarena karakteristik peserta didik 

cenderung menyukai permainan dan hal-hal yang mengembirakan. Selain itu, 

peserta didik kelas tinggi juga menyukai memperagakan atau menirukan 

sesuatu dan lebih mudah memahami materi dengan alat peraga.  

Hasil penelitian Nurul Fatimatuzzahro pada tahun 2011 dalam skripsi yang 

berjudul “ Permainan Monopoli untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa 

Tentang Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Rumah dan Sekolah pada 

Pembelajaran IPS Siswa Kelas III SDN Senden Kecamatan Peterongan 

Kabupaten Jombang”. Pada penelitian Nurul Fatimatuzzahro menjelaskan 

bahwa melalui permaina monopoly prestasi belajar siswa dapat meningkat. 

Penelitian menggunakan dua siklus yang disesuaikan dengan indikator 

pembelajaran. Pada siklus I peneliti menggunakan gambar papan monopoli 

bertemakan jual beli dilingkungan rumah, sedangkan pada siklus II gambar 

papan monopoli bertemakan tentang tempat-tempat jual beli dilingkungan 

sekolah. Pada penelitian siklus I peneliti melakukan 2 pertemuan yang 

menunjukan  65,4% atau sebanyak 17 peserta didik mencapai ketuntasan 

sedangkan sebanyak 9 peserta didik belum mencapai ketuntasan. Pada 

penelitian siklus II analisis data dan refleksi menunjukan indikator 

keberhasilan mencapai ketuntasan belajar dengan KKM 70 sebesar 75% 

peserta didik mengalami ketuntasan. Hasil analisis data menunjukan bahwa 

81% sebanyak 21 peserta didik mencapai ketuntasan, berarti terjadi 

peningkatan sebanyak 21% sebanyak 5 peserta didik pada siklus awal. Dari 
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pemaparan diatas dapat disimpulkan siklus II memenuhi indikator 

keberhasilan.  

Agar dapat memberikan hasil yang diharapkan yaitu meningkatkan hasil 

belajar pada materi pecahan. Peneliti mengambil judul penelitian, “Permainan 

Monopoly untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Pecahan pada Siswa 

Kelas IV SDN Mojolangu 1 Malang”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, permasalahandapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana penerapan model permainan Monopolyyang dapat 

meningkatkan hasil belajarpada materi pecahan siswa kelas IV SDN 

Mojolangu 1 Malang. 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar materi pecahan melalui permainan 

Monopoly pada siswa kelas IV SDN Mojolangu 1 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan model permainan Monopoly yang dapat 

meningkatkan hasil belajar pada materi pecahan siswa kelas IV SDN 

Mojolangu 1 Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa melalui permainan 

Monopoly pada materi pecahan siswa kelas IV SDN Mojolangu 1 Malang. 

D. Hipotesis Tindakan 

Penerapan permainan Monopoly mampu meningkatkan hasil belajar materi 

pecahan pada siswa kelas IV SDN Mojolangu  1 Malang.  
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas diharapkan memberikan manfaat sebagi 

berikut:  

Manfaat teoritis :  

Sebagai sumbangan pada perkembangan ilmu pendidikan, terutama dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Mojolangu 1 Malang dengan 

penerapan permainan Monopoly. 

Manfaat Praktis : 

1. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan untuk menambah model 

pembelajaran disekolah sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan 

praktik-praktik pembelajaran guru agar menjadi pembelajaran dapat 

terlaksana lebih efektif dan efisien. 

2. Bagi guru, sebagai model pembelajaran alternatif pada pembelajaran 

matematika khususnya pada materi pecahan.  

3. Peserta didik, sebagai permainan Monopoly untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik sehingga peserta didik lebih cepat memahami materi 

pecahan tanpa harus menghafal rumus-rumus yang dapat menyulitkan 

peserta didik dan dapat bermain sambil belajar sehingga peserta didik tidak 

merasa jenuh dalam proses pembelajaran. 

4. Bagi peneliti, untuk menambah keterampilan dan pengalaman dalam 

mengembangkan model pembelajaran sebagai rancangan pembelajaran 

untuk peserta didik serta sebagai wawasan pengetahuan peneliti mengenai 

penggunaan model permainan Monopoly dalam pembelajaran yang 

bermanfaat sebagai calon guru nantinya. 
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F. Definisi Operasional 

Untuk mengetahui kesalahpahaman pada penelitian, berikut definisi yang 

akan dibahas dalam penelitian: 

1. Model permainan Monopoly adalah model pembelajaran yang diadopsi 

dari permainan monopoly dengan materi yang digunakan dalam 

pembelajaran ialah mengubah pecahan.  

2. Hasil belajar adalah perubahan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

yang didapat melalui proses dan hasil belajar peserta didik yang disajikan 

dalam bentuk data kuantitatif dan kualitatif.  

3. Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari penyebut dan pembilang dimana 

pecahan tidak akan berubah nilainya jika dibagi dengan bilangan yang 

sama.  

 


