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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran matematika merupakan proses belajar mengajar yang 

dibangun oleh guru dengan tujuan mengembangkan kreativitas berfikir siswa 

sehingga meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta meningkatkan 

kemampuan mengkontruksi (membangun) pengetahuan baru sebagai usaha 

meningkatkan penguasaan materi matematika (Amir, 2016: 8). Cara yang bisa 

dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan berfikir siswa bisa dengan 

melakukan inovasi dalam proses belajar matematika, supaya siswa tidak mudah 

bosan dan merasa senang. Inovasi yang dapat dilakukan oleh guru, misalnya 

bermain sambil belajar sehingga materi tidak disampaikan melalui ceramah saja. 

Menurut pengamatan Dienes (dalam Amir, 2016: 81) bahwa terdapat siswa yang 

menyukai matematika hanya pada permulaan, mereka masih mengenali 

matematika yang sederhana, semakin tinggi sekolahnya maka semakin “sukar”, 

dan berdampak pada kurangnya minat belajar mata pelajaran matematika, 

sehingga matematika dianggap sebagai ilmu yang sulit dan rumit. 

Teori perkembangan intelektual Piaget (dalam Musetyo, 2007: 1.9) 

menyatakan kemampuan intelektual siswa berkembang dengan bertahap, yaitu (a) 

sensori motor (0 - 2 tahun), (b) pra-operasional (2 - 7 tahun), (c) operasional 

konkret (7 - 11 tahun), dan (d) operasional ≥ 11 tahun). Teori ini bermakna bahwa 

dalam proses pembelajaran perlu memperhatikan tingkatan perkembangan 

intelektual siswa sebelum memberi materi pelajaran matematika, terutama
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untuk menyesuaikan “keabstrakan” materi matematika dengan kemampuan 

berfikir abstrak siswa pada saat usia itu. Menurut pendapat Piaget, kemampuan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dimiliki oleh setiap orang. Keadaan seperti 

ini menunjukkan bahwa setiap orang dapat belajar memperoleh pengetahuan dan 

berusaha membangun sendiri pengetahuan yang didapat. Pendapat Piaget ini 

melandasi penerapan aliran konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. 

Menurut Uno (2013: 10), hal ini sejalan dengan strategi pembelajaran PAIKEM 

(Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan), yang mana 

berpusat pada siswa (siswa aktif dalam kegiatan belajar), belajar mengembangkan 

tingkat kemampuan berfikir siswa (mencoba dan belajar lebih lanjut), dan belajar 

menyenangkan. Guru dan siswa aktif dalam proses pembelajaran, guru sebagai 

pencipta suasana belajar kondusif dan sebagai fasilitator dalam kegiatan 

pembelajaran, sedangkan siswa sebagai peserta belajar aktif. Belajar yaitu suatu 

proses dari pembelajar dalam membangun (mengonstruksi) pengetahuannya 

secara aktif. Siswa berperan aktif untuk pembentukan generasi kreatif yang dapat 

menghasilkan suatu hal untuk kepentingan dirinya dan orang lain. 

Pada mata pelajaran matematika kelas V terdapat beberapa materi, antara 

lain operasi hitung bilangan bulat, geometri dan pengukuran, luas bangun datar, 

volume balok dan kubus, serta pecahan. Pada saat melakukan observasi dan 

wawancara dengan guru kelas V SDN Krandang 1, pada tanggal 20 Oktober 2018 

di SDN Krandang 1, dari materi-materi pelajaran yang ada dikelas V, siswa 

sebagian besar mengalami kesulitan dalam memahami materi operasi hitung 

bilangan bulat seperti penjumlahan dan pengurangan. Kesulitan yang dialami 

siswa ketika tanda operasi bilangan bulat berjajar, misalnya 20 + (-3), siswa masih 
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bingung cara mengerjakannya. Hal ini diketahui saat 4 siswa laki-laki diberikan 

soal oleh guru dan mengerjakan di papan tulis, siswa tersebut mengalami 

kesulitan saat mengerjakan, 9 siswa lainnya tidak mengerjakan karena kurang 

memahami materi. Siswa juga masih mengalami kesulitan pada saat menggambar 

garis bilangan pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Siswa 

kesulitan saat mengerjakan soal garis bilangan jenis pengurangan. Guru 

mengajarkan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat kepada siswa 

dengan istilah “hutang” pada bilangan bulat negatif (-) dan membayar hutang pada 

bilangan bulat positif (+). Guru menyampaikan, jika diajarkan dengan 

menggunakan istilah “hutang” akan membantu siswa dalam memahami materi. 

Cara guru menyampaikan materi seperti ini bisa mengakibatkan miskonsepsi 

(pemaknaan konsep yang berbeda / penggunaan konsep yang salah). Menurut 

(Musetyo, 2007: 3.42), dalam menjelaskan materi bilangan bulat (khususnya 

berkaitan dengan bilangan negatif) maka dikaitkan dengan jenis atau bentuk 

operasi bilangan asli, sehingga siswa dapat memahami makna bilangan negatif 

yang jika digabungkan dengan bilangan cacah menjadi bilangan bulat. Fakta di 

sekolah, guru menjelaskan kepada siswa macam-macam bilangan, seperti 

bilangan asli, bilangan cacah, bilangan negatif, namun tidak dijelaskan bagaimana 

terbentuknya bilangan negatif dan positif pada garis bilangan.  

Guru menyampaikan bahwa siswa sudah menerima materi bilangan bulat ini 

sejak duduk di tingkat kelas sebelumnya, dan dikelas V seharusnya hanya 

mengulang materi saja, namun faktanya siswa sebagian besar masih belum 

memahami materi ini. Guru juga menyampaikan sudah menjelaskan materi ini 

kepada siswa, tetapi ketika siswa diminta untuk mengerjakan soal latihan, siswa 
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masih kesulitan. Berdasarkan fakta di sekolah, penanaman konsep materi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat masih belum tersampaikan dengan 

baik kepada siswa, sehingga perlu adanya upaya penanaman konsep yang benar 

supaya tidak berdampak pada pendidikan siswa di jenjang selanjutnya. 

Penanaman konsep bisa dilakukan melalui teori belajar matematika, yaitu Teori 

Belajar Dienes. Teori ini untuk membangun dan memelihara minat belajar siswa 

dengan menciptakan suasana belajar yang santai, memberikan kesempatan 

bermain kepada siswa dan permainan lebih baik jika dihubungkan dengan 

pelajaran matematika (Amir, 2016: 81). Belajar sambil bermain adalah istilah 

yang tepat untuk menyimpulkan teori belajar Dienes ini, sehingga peneliti 

memilih teori ini dengan tujuan siswa tidak akan merasa bosan saat pembelajaran 

karena adanya permainan. Menurut Dienes konsep-konsep pembelajaran 

matematika dapat berhasil jika dipelajari dalam beberapa tahapan tertentu, salah 

satunya yaitu Tahap Permainan Menggunakan Aturan (Games).  

Tahap Permainan Menggunakan Aturan (Games) ini siswa diajak untuk 

memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam permainan. Aturan-

aturan ini bisa dibuat oleh pengajar (guru) dan bisa membuat permainan sendiri. 

Siswa mengenali dan memperhatikan struktur matematika melalui permainan, 

serta memahami materi dari permainan yang dilakukan. Pada dasarnya cara 

berfikir siswa sekolah dasar masih terikat dengan objek konkret (nyata) yang 

diterima oleh panca indra, sehingga saat mempelajari matematika siswa perlu 

melakukan secara langsung (mengalami) objek yang dipelajari, salah satunya 

dalam permainan (Games). Penelitian ini menggunakan tahap permainan 

menggunakan aturan dikarenakan penanaman konsep penjumlahan dan 
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pengurangan bilangan bulat yang benar dimulai dari mengamati aturan-aturan, 

yang mana aturan tersebut dapat dilakukan melalui sebuah konsep permainan. 

Konsep aturan permainan hanya berlaku untuk materi ini saja. Permainan yang 

akan dilakukan yaitu permainan kartu bilangan dan permainan tangga garis 

bilangan. 

Penelitian tentang permasalahan materi penjumlahan dan pengurangan 

bilangan bulat ini sudah pernah dilakukan, salah satu contoh dalam skripsi 

Yuliastuti (2014: 96) yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat pada kelas IV. Setelah melakukan identifikasi 

masalah, peneliti mengatakan bahwa di sekolah dalam memilih model 

pembelajaran dirasa kurang tepat dan hasil belajar siswa cenderung rendah, hal ini 

disebabkan karena guru menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan 

materi serta tidak menggunakan alat peraga, sehingga peneliti menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk membantu memperbaiki hasil 

belajar siswa. Hasilnya terbukti bahwa ada peningkatan hasil belajar pada siklus I 

ke siklus II yaitu 28.57%, sehingga peneliti menyimpulkan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat mengoptimalkan proses pembelajaran seperti 

meningkatkan sikap kerjasama dan tanggungjawab siswa, serta lebih semangat 

dalam belajar matematika materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

Sesuai pemaparan permasalahan diatas dan juga berdasarkan observasi di 

sekolah, maka peneliti perlu melaksanakan penelitian mengenai penanaman 

konsep yang benar untuk menghindari terjadinya miskonsepsi materi penjumlahan 

dan pengurangan bilangan bulat, dengan melakukan penerapan Teori Belajar 
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Dienes. Peneliti perlu membuat karya tulis yang berjudul “Pengaruh Teori Belajar 

Dienes Terhadap Hasil Belajar Siswa Materi Penjumlahan dan Pengurangan 

Bilangan Bulat Kelas V SDN Krandang 1”. Alasan peneliti memilih jenis 

penelitian kuantitatif (Pengaruh) yaitu peneliti ingin mengetahui hubungan yang 

bersifat sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh teori belajar Dienes 

terhadap hasil belajar siswa materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 

kelas V SDN Krandang 1?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh teori belajar 

Dienes terhadap hasil belajar siswa materi penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat kelas V SDN Krandang 1. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu guru mempermudah 

melaksanakan kegiatan pembelajaran materi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat pada tahun ajaran selanjutnya terutama 

menggunakan teori belajar Dienes 
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b. Hasil penelitian diharapkan dapat mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

teori belajar Dienes pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan pentingnya penanaman 

konsep materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan benar, 

supaya tidak terjadi miskonsepsi 

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi penelitian relevan 

selanjutnya 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di kelas V SDN Krandang 1. Peneliti akan 

menganalisis pengaruh teori belajar dienes terhadap hasil belajar siswa materi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Teori Belajar Dienes 

Teori Dienes yaitu salah satu teori yang menekankan dalam bentuk permainan 

menggunakan benda-benda konkrit, supaya dapat dipahami secara sempurna 

oleh siswa. Salah satu konsep matematika Dienes adalah permainan 

menggunakan aturan (Games). Permainan bisa dibuat sendiri oleh guru 

menyesuaikan materi yang akan diajarkan. 
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2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah proses memperoleh pengetahuan dengan membangun 

sendiri pemahaman (mengkontruksi) berdasarkan pengalaman. Pengetahuan 

dan pemahaman termasuk kemampuan kognitif, yang mana hasil belajar dapat 

diukur melalui tes evaluasi. 

3. Penjumlahan Bilangan Bulat 

Penjumlahan adalah proses penggabungan bilangan sehingga menghasilkan 

bilangan baru. Himpunan bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, nol 

dan bilangan bulat positif. 

4. Pengurangan Bilangan Bulat 

Pengurangan adalah proses pemisahan bilangan sehingga menghasilkan 

bilangan baru. Himpunan bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, nol 

dan bilangan bulat positif. 

.



 

 
 

 


