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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latarbelakang Masalah 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan peningkatan 

kualitas pendidikan. Merevisi hingga merobah kurikulum, menyelenggarakan 

pelatihan-pelatihan sumber daya manusia pelaksana kurikulum serta 

menyelenggarakan dan meningkat~an pola kegiatan belajar yang disesuaikan tiengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga perkembangan masyarakat 

Indonesia. Namun hingga saat ini kualitas pendidikan kita masih dalam posisi } 

memprihatinkan. Hal ini terbukti dari hasil pendataan suatu lembaga Perserikatan 

Bangsa-Bangsa, United Nations [)epe/opment Programme (UNDP) dalam Human 

Development Report 2005 bahwa Human Depelopment Index at Education Index 

) (http://hdrundp.org/statistic/data!indication) bahwa posisi Indonesia berada pada 

urutan II 0 dari 177 negara. Jauh di bawah negara tetangga Malaysia ( 61 ), Thailand 

(73), Philippina (84) dan Singapora (25), dan di bawah dua tingkat dari negara 

Vietnam yang baru saja merdeka. Artinya bahwa kualitas sumber daya manusia ) Indonesia tergolong sangat rendah. Sedangkan yang berkaitan dengan sumber daya 

manusia adalah pendidikan. Dengan kata lain jika kualitas pendidikan suatu negara 

rendah maka kualitas sumber daya manusianya juga rendah. 

Menyadari pentingnya peningkatan kualitas pendidikan yang 

mempengaruhi sumber daya manusia, maka pemerintah mulai melirik 

peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Karena diyakini dengan meningkatkan 

kualitas pembelajaran secara langsung akan memberikan kontribusi pada peningkatan 

kual itas pendidikan. Hal ini sejalan dengan Reigeluth ( 1983) mengatakan bahwa 
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peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat terjadi sebelum peningkatan kualitas 

pembei.Yaran terlebih dahulu. Untuk itu harus ditingkatkan pengetahuan tentang cara 

merancang metode atau strategi pembelajaran agar pembelajaran lebih efektif, efisien 

dan mempunyai daya tarik. Dan Gelsser ( 1976) menambahkan bahwa untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah diperlukan ilmu merancang yaitu 

seperangkat tindakan dengan tujuan mengubah situasi pembelajaran yang ada ke j 
situasi yang diinginkan. I c) 

Meningkatkan kualitas ~mbelajaran khususn}'a mata pelajaran matematika 

yakni dengan memberikan pelatihan-pelatiban baik di tingkat pusat melalui Pusat 

Pengembangan Penataran Guru Matematika (BP3G Matematika) maupun di tingkat 

daerah melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) telah dilakukan. Dimana 

dalam hal · ni para guru matematika telah dibekali Clan dilatib berbagai macam 

kemampuan yang berkaitan dengan tugas mengajar, seperti : membuat program 

tahunan, program semester, menganalisa materi pelajaran, merancang skenario 

pembelajaran dengan berbagai strategi atau metode yang lebih banyak menekankan 

keaktifan siswa secara optimal, bingga pada penilaian basil belajar. 

Namun perlakuan itu semua seperti sia-sia saja. Hasil belajar matematika 

siswa Sekolah Dasar belum dapat dikategorikan memuaskan bahkan setelab di tingkat 

SMP basil belajar matematika itu menjadi sangat memprihatinkan. Berikut data basil 

belajar matematika siswa 2 (dua) Sekolah Dasar dan (satu) Sekolah menengah 

Pertama di Kecamatan Pangaribuan 

Tabel 1 Hasil Belajar Matematika (UAS) SD Negeri No. 175763 Pulo Pakpahan 

Tahun Pelajaran 
2oott2oe2 
2002/2003 
2003/2004 
2004/2005 

Nilai Rata-rata 
7,60 
7,25 
5,70 
6,10 

Nilai Terendah 
3,75 
5,40 
3,63 
4,29 

9.30 
8,75 
9,53 
8,31 
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Tabel2 Hasil Belajar Matematika (UAS) SD Negeri No. 173193 Parsibarungan 

Tahun Pelajaran Nilai Rata-rata Nilai Terendah Nilai tertinggi 

2001/2002 6,33 5,50 7,50 
2002/2003 5,87 4,60 7,93 
2003/2004 6,26 5,24 9,26 
2004/2005 6,08 4,69 7,27 

~ ~ 
~ 

j Tabel3 Hasil Belajar Matematika (UN) SMP Negeri 1 Paogaribuan ~ 

Tahun Pelajaran Nilai Rata-rata Nilai Terendah Nilai Tertinggi 
2001/2002 4,78 3,04 
2002/2003 / 4,30 ~ 1,54 ,.,.,. 
2003/2-004 4,78 2,02 
2004/2005 4,81 1,67 

Sumber: Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pangaribuan dan 
Dinas Pendidikan Tapanuli Utara 

7,00 
7,00 
8,14 
9,33 

~ 

G 

Selain itu, pengalaman peneliti sebagai guru matematika di tingkat SMP juga 

menjadi salah satu melatar belakangi penelitian ini, yakni bahwa rata-rata siswa baru 

di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SL TP) khususnya siswa SMP Negeri l 

Pangaribuan mengalami kesulitan belajar matematika. Materi pelaj aran matematika 

yang sudah dipelajari dan sudah harus paham di Sekolah Dasar, yakni Bilangan Bulat 

dan Operasinya, setelah di SMP mereka sama sekali tidaK. ingat. Hal ini, menyulitkan 

bagi para guru di tingkat SMP mengajarkan materi yang seharusnya hanya sebagai 

mengingatkan saja, menjadi mengajar atau membelajarkan mereka dari tingkat dasar 

materi tersebut. 0 

Menurut Wardiman dalam Nelvianti (2002) mengatakan bahwa rendahnya 

minat dan basil belajar siswa dalam ilmu eksakta itu karena proses pembelajaran 

kurang mendukung pemahaman anak didik, yaitu terlalu banyak hafalan yang kurang 

dilengkapi dengan praktek di lapangan. Dengan metode pembelajaran yang kurang 

sesuai atau kurang mendukung, bahkan relatif monoton atau kurang bervariasi dapat 

menyebabkan turunnya hasil belajar siswa. Sutan (2003) mengatakan bahwa 
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ketakutan siswa terhadap mata pelajaran matematika berawal dari pendekatan dalam 

mengajar matematika yang terkesan kaku dan dogmatis. Anak tidak diberi 

kesempatan bereksperimen terbadap konsep-konsep dasar matematika. Oleb karena 

itu dalam menerapkan metode pembelajaran sebarusnya diperbatikan apakah metode 

pembelajaran yang digunakan efektif, dapat menarik perbatian dan meningkatkan 

minat belajar siswa. ( $ 

z Hal ini sesuai dengan pendapat Sudjana (1989) yang mengatakan babwa 

pembelajaran tidak semata-mata berorientasi pada basiLak:an tetapi berorientasi juga 

pada proses, dengan barapan makin tinggi pada basil yang dicapai. Artinya babwa 

penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan menarik dapat mengoptimalkan 

basil yang dicapai. s:J) 

Sedangkan Magnesen ( 198J~ mengatakan babwa orang belajar I 0% (iari apa 

yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30% dari apa yang dilibat, 50% dari apa 

yang dilibat dan didengar, 70% dari apa yang dikatakan dan 90% dari apa yang 

dikatakan dan dilakukan. Sejalan dengan itu, Piaget yang dikutip oleh Suparno (200 I) 

menyarankan agar dalam pemoelajaran matematika untuk siswa, sebelum fabap 

operasi formal, lebib ditekankan kepada aktivitas pengalaman dan penggunaan ) 

metode aktif. Karena penekanan aktivitas penga aman dan penggunaan metode aktif 

ini dinilai Piaget sangat cocok untuk siswa pada tabap operasi konkret yakni pada 

anak berumur umur 7 - II tahun. Yang mana pada rentang usia ini anak masib duduk 

di bangku Sekolab Dasar (SD). 

Sedangkan aktivitas pengalaman dan penggunaan metode aktif ini dapat 

dilakukan dengan metode permainan. Karena menurut Piaget dalam Tedjasa~utra 

(200 I) babwa saat bermain anak tidak belajar sesuatu yang barn, tetapi mereka belajar 

mempraktekkan dan mengkonsolidasi keterampilan yang baru diperoleh. Metode 
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pembelajaran yang monoton dan kurang menarik perhatian siswa sebagai peserta 

didik akan menyusahkan mereka belajar. Sehingga tidak dapat dihindarkan kalau 

mereka mendapat hasil yang rendah pada nilai ujiannya. 

Di samping pemilihan metode pembelajaran yang tepat, untuk memperoleh 

hasil belajar suatu kegiatan pembelajaran juga dipengaruhi oleh kemampuan guru 

dalam mengenal dan memahami karakteristik siswa. Dick & Carey (1996) 

mengatakan bahwa seorang guru hendaknya mampu untuk mengenal dan mengetahui 

karakteristik siswa, sebab pemah_a_man yang baik terhadap karakteristik siswa akan 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar siswa. Karena jika seorang 

guru dapat mengetahui karakteristik siswanya, maka selanjutnya guru dapat 

menyesuaikannya dengan metode pembelajaran yang hendak digunakan. 

Karakteristik siswa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tentang 

gaya belajar siswa yakni cara yang lebih disukai siswa dalam belajar, memproses dan 

mengerti suatu informasi. Karena hasil riset menunjukkan bahwa siswa yang belajar 

dengan menggunakan gaya belajar mereka yang dominan, saat mengerjakan tes akan 

mencapai nilai yang jauh Iebih tinggi dibandingkan bila mereka belajar dengan cara 

yang ·tidak sejalan dengan gaya bei.Yar mereka (Gunawan, 2004: 139). 

~) 
Sedangkan gaya belajar yang dimaksud adalah gaya bei.Yar kinestetik dan 

gaya belajar Visual. Menurut Gunawan (2004: 142) jenis gaya belajar berdasarkan 

preferensi sensori adalah visual, auditori dan kinestetik, yang dikenal dengan nama 

modalitas V -A-K. Selanjutnya ditambahkan bahwa secara umum, kita menggunakan 

ketiga preferensi sensori ini. Berasumsi dengan pembelajaran matematika dan metode 

permainan yang lebih cenderung pada pengamatan dan gerakan fisik, maka yang 

menjadi bahasan adalah gaya belajar visual dan gaya belajar kinestetik. ~tl-
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Banyaknya siswa yang memiliki minat dan hasil belajar yang rendah terhadap 

matematika, yang diperkirakan kurang sesuai dan menariknya metode pembelajaran 

• 
yang digunakan guru. Oisamping nilai ujian nasional sebagai wujud nyata rendahnya 

minat dan hasil bei.:Yar siswa terhadap matematika, juga peneliti menemukan bahwa 

rata-rata siswa kelas VII (SMP) mendapat kesulitan dalam materi awal matematika 

yakni materi Bilangan Bulat terlebih-lebih pada pengoperasiannya. Padahal menurut 

kurikulum SO materi itu sudah dikenal sejak siswa duduk di kelas IV SO, yang 

kemudian digerdalam di kelas V. SD serta pemahiran di kelas VI SO. Artinya bahwa 

setiap siswa SO yang lulus sudah dikategorikan lulus materi bilangan 
bulat dan g) 

operasinya. 

Metode pembelajaran yang monoton ceramah (konvensional) yang sudah 

mentradisi di sekolah-sekolah khususnya di Sekolah Dasar adalah sebagai salah satu 
• 

pemicu rendahnya minat belajar matematika siswa, ditambah lagi dengan guru 

.. 
matematika yang terindikasi kejam dan pemarah menciptakan mata pelajaran ini 

menjadi mata pelajaran yang menakutkkan. Sehingga mengakibatkan materi pelajaran 

) 
yang sudah dipelajari, dimengerti dan dipahami tidak oapat bertahan lama di dalam 

memori anak (siswa). Bahkan mengakibatkan terkuburnya kreatifitas dan kritis siswa. 

Sehubungan dengan masalah di atas peneliti tertarik untuk mengadakan ) 
penelitian eksperimen tentang penerapan metode pembelajaran permainan pada 

pembelajaran materi Bilangan Bulat dan Operasinya di kelas IV SO yang 

diperkirakan dapat mempermudah pemahaman, pengertian, dan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa sekaligus dapat membantu siswa dapat menyimpan materi yang ) 
sudah dimengerti dan dipahami itu ke dalam memori jangka panjangfiya, scllingga 

tidak mengalami kendala belajar matematika setelah di tingkat yang lebih tinggi, 

khususnya tingkat SMP . Di samping itu akan diteliti kesesuainnya dengan gaya 
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belajar siswa sebagai variable moderator. Pengambilan sampel dan populasi di kelas 

IV SO ini, karena materi tersebut adalab materi baru, dalam arti belum pemab 

dipelajari di kelas-kelas sebelumnya. 

B. ldeotifikasi Masalab 

h Berdasarkan uraian pada Jatar belakang masalab di atas, dapat 

diidentifikasikan beberapa masalab yang berhubungan dengan basil belajar siswa, 

antara lain: Apakab metode pembelaJaran yang diguQakan di Sekolah Dasar telab 

efektif dalam meningkatkan basil belajar siswa? Apakab metode pembelajaran yang 

digunakan di SO telab dapat menarik minat belajar siswa? Apakab kelengkapan 

sarana dan prasarana dapat mempengarubi basil belajar siswa? Apakab motivasi dapat 

mempengarubi basil belaJar siswa? Metode pembelajaran apa yang lebib efektif dalam 

kegiatan pembelajaran matematika di Sekolab Dasar? Metode pembelajaran apa yang 

lebih menarik minat belajar matematika di tingkat Sekolah Dasar? Bagaimana hasil j 
belajar matematika siswa yang diajar dengan menggunakan metode pembelajaran 

permainan? Bagaimana basil belajar matematika slswa yang diajar dengan 

menggunakan metode pembelajaran konvensional? Apakab basil belajar matematika 

siswa yang diajar dengan menggunakan metode pembelaJaran permainan lebib tinggi 

dengan basil belaJar matematika yang diajar dengan metode pembelajaran 

konvensional1 Adakah pengarub gaya belajar terhadap basil belajar matematika 

siswa? Gaya belajar apakab yang lebib menyukai belajar matematika? Metode 

pembelajaran manakab yang lebib cocok terhadap masing-masing gaya belajar siswa? 

Adakah interaksi antara metode pembelajaran dan gaya belajar terbadap basil belajar 

matematika siswa? 

) 
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C. Pembatasan Masalah 

Adapun masalah yang akan dik~i dalam penelitian ini dibatasi pada masalah 

sehubungan dengan basil bel~ar matematika pada siswa tingkat SD dan faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar tersebut, yang dalam hal ini dilihat pada metode 

permainan dan gaya bel~ar. 

{ Sedangkan hasil belajar dibatasi pada materi dan pokok bahasan bilangan 

bulat untuk ranah kognitif yaitu ingatan, pemahaman dan penerapan. Hal ini 

disesuaikan dengan perkembangan daya pikir siswa tingkat Sekolah Dasar: serta 

tujuan pembelajaran matematika di tingkat SDIML 

~ Dan metode pembelajarnn yang dilihat adalah metode pembelajaran J 

permainan dan metode pembelajaran konvensional, sedangkan gaya belajar yaitu 

gaya belajar kinestetik dan gaya oolajar visual. Karena menurut Gunawan (2004:87) 

bahwa orang jarang menggunakan hanya satu gaya belajar. Jarang ada orang yang 

hanya belajar secara visual, atau hanya secara auditorial atau hanya secara kinestetik. ~ 

D. Perumusan Masalah 

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apakah hasil bel~ar matematika siswa yang di~ar dengan menggunakan 

metod.e permainan lebih tinggi dari hasil belajar materfiatika siswa yang diajar 

dengan metode konvensional? ., /.."J ~".... /_"-' ") 
2. Apakah hasil belajar matematika siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik 

lebih tinggi dari hasil belajar matematika siswa yang memiliki gaya belajar 

visual? 

3. Apakah ada interkasi antara metode pembelajaran dan gaya belajar dalam 

memberikan pengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa: 

I. Hasil belajar matematik:a siswa yang diajar dengan menggunakan metode 

permainan lebih tinggi dari hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan 

metode konvensional 

2. Hasil belajar matematika siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik lebih 

? tinggi dari hasil belajar matematika siswa yang memiliki gaya belajar visual. 

3. Interaksi antara metode gembelajaran dan ga;ya belajar dalam memberikan 

pengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa 

F. Manfaat Penelitian 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan pada bidang pendidikan, khususnya teori-teori tentang metode 

pembelajaran permainan, konvensional dan gaya belajar serta pengaruhnya terhadap 

hasil belajar matematika siswa. Juga diharapkan bermanfaat untuk memperkaya 

sumber kepustakaan serta dapat dijadikan sebagai pedoman dan penunjang penelitian 

lanjutan di masa yang akan datang. "'~ 
~ 

Manfuat praktis dari penelitian ini adalah: (a} sebagai bahan pertimbangan ) 

bagi guru-guru SD dalam menentukan metode pembelajaran yang efektif dan 

menarik; (b) sebagai bahan pengetahuan bagi guru-guru "SD dalam menentukan 

metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswanya; (c) sebagai bahan 

) informasi keefektifan penggunaan metode permainan dalam pembelajaran; (d) sebagai 

sumbangan pemikiran dalam usaha mengoptimalkan kebijakan pembelajaran untuk 

mencapai hasil belajar matematiRa siswa khususnya SD di kota Kecamatan 

Pangaribuan. 


