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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pendidikan Karakter 

Pemerintah saat ini sedang berkonsentrasi untuk menerapkan 

pendidikan karakter. Fitri (2012: 21) menjelaskan bahwa pendidikan 

karakter adalah usaha yang dilakukan secara sadar oleh seseorang untuk 

membentuk kebiasaan sejak dini, agar seseorang tersebut dapat 

mengambil keputusan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Keberhasilan pendidikan karakter ditentukan oleh konsistensi perilaku 

seseorang yang sesuai dengan apa yang diucapkan harus didasari atas 

ilmu dan pengetahuan dari sumber-sumber nilai yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pendidikan karakter menurut Kemendiknas (2010) dalam 

Wibowo (2012: 35), yaitu pendidikan yang mengembangkan dan 

menanamkan nilai-nilai karakter pada diri siswa, sehingga siswa memiliki 

nilai dan karakter untuk menerapkan maupun mempraktikkan dalam 

kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara. 

Pendapat lain menurut Ramli tentang pendidikan karakter dalam Wibowo 

(2012: 34), pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama 

dengan pendidikan moral atau pendidikan akhlak. Tujuannya adalah 

membentuk pribadi siswa supaya menjadi manusia, masyarakat, dan 
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warga negara yang baik. Karakter seseorang bergantung pada waktu dan 

moral tersebut yang telah terbentuk yang nantinya akan berpengaruh pada 

perilaku seseorang. Pendidikan karakter juga dikemukakan oleh Pamental 

(2010: 152) dalam journal educational  theory, yaitu: 

On Aristotles’s view, character is made up of various habits, each 

with its characteristic emotions, motivations, and goals. In order 

for character to be excellent, these habits must be integrated in 

ways that mutually support one another.  

 

Berdasarkan pandangan Aristotles bahwa karakter disusun 

berdasarkan adat kebiasaan, yang memiliki karaktereristik emosi, 

motivasi. Karakter yang sempurna harus diintegrasikan dengan 

karakteristik yang sama. Bahwa karakter seseorang harus dilatih dari 

sebuah kebiasaan yang baik, agar menjadi karakter yang positif ataupun 

yang baik.   

Uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan 

karakter merupakan penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah, 

yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter 

juga merupakan usaha yang dilakukan dengan sadar dan juga dilakukan 

secara terus menerus atau dengan adat kebiasaan untuk membentuk siswa 

menjadi pribadi yang positif sehingga sifat positif tersebut dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peran guru sangatlah penting 

untuk membentuk sebuah karakter siswa baik itu di sekolah maupun di 

luar sekolah. 
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2.  Kemandirian 

a. Definisi Kemandirian 

Kemandirian siswa saat ini perlu diterapkan dalam proses 

pembelajaran agar siswa dapat mengontrol dirinya sendiri, Desmita 

(2009: 185) menjelaskan kemandirian adalah kemampuan diri sendiri 

untuk mengendalikan dan mengatur pikiran, perasaan dan tindakan 

secara bebas serta berusaha agar dapat mengatasi perasaan-perasaan 

malu serta keraguan-raguan yang dialaminya. Sedangkan menurut 

Sundayana (2016: 34), menjelaskan bahwa kemandirian adalah suatu 

proses belajar individu dalam mengambil inisiatif tanpa bantuan orang 

lain, dalam hal menentukan kegiatan belajarnya. Sementara itu, 

Steiberg (1993) dalam Desmita (2009: 186-187) membedakan 

karakteristik kemandirian atas tiga bentuk yaitu: 

The first emotional autonomy that aspect of independence 

related to changes in the individuals close relationships, 

especially with parent. The second behavioral autonomy the 

capacity to make in the dependent decisions and follow 

through with them. The third characterization involes an 

aspect of independence reffered to as value autonomy wich is 

more than simply being able to resist pressures to go along 

with the demands of other, it means having a set a principles  

about right and wrong, about what is important and what is 

not. 

 

Kutipan di atas menunjukkan karakteristik dari ketiga aspek 

kemandirian, yaitu: 

1) Kemandirian emosional, perubahan hubungan emosional siswa 

dengan guru atau dengan orangtuanya. 
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2) Kemandirian tingkah laku, yakni suatu kemampuan untuk 

mengambil keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain 

dan melakukannnya secara bertanggungjawab. 

3) Kemandirian nilai, yakni kemampuan untuk membedakan tentang 

apa itu benar dan salah, apa yang penting dan apa yang tidak 

penting. 

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai pengertian 

kemandirian, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah 

kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengendalikan dirinya 

tanpa tergantung pada orang lain dan melakukannya secara 

bertanggung jawab. Kemandirian muncul dan berfungsi ketika siswa 

menemukan diri pada posisi yang menuntut suatu tingkat kepercayaan 

diri.  

b. Indikator Kemandirian 

Indikator keberhasilan peningkatan karakter kemandirian 

menurut Fitri (2012: 41) ada dua, yaitu 1) melatih siswa agar mampu 

bekerja secara mandiri, dan 2) membangun kemandirian siswa melalui 

tugas-tugas yang bersifat individu. Bedasarkan indikator di atas 

bahwa seorang siswa harus mempunyai kepercayaan diri terhadap 

keputusan yang diambil untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, 

serta dapat bertanggungjawab atas apa yang sudah dilakukannya. 
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c. Upaya  mengembangkan kemandirian siswa 

Pengembangan kemandirian siswa menuju ke arah 

kesempurnaan menjadi sangat penting untuk dilakukan secara serius 

dan terprogram. Desmita (2009: 190) menjelaskan bahwa kemandirian 

adalah kecakapan yang berkembang sepanjang rentang kehidupan 

individu, yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman dan 

pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah perlu melakukan 

upaya-upaya pengembangan kemandirian siswa, diantaranya: 

1) Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang 

memungkinkan siswa merasa dihargai. 

2) Mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan 

keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah. 

3) Memberi kebebasan kepada siswa untuk mengekplorasi 

lingkungan, mendorong rasa ingin tahu siswa. 

4) Penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan siswa 

dan tidak membeda-bedakan siswa yang satu dengan yang lain. 

5) Menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan siswa. 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa upaya-upaya untuk 

pengembangan kemandirian siswa yaitu dengan memberi kebebasan 

siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, serta 

siswa diberi kebebasan untuk mengekplorasi lingkungan agar 

mendorong rasa ingin tahu siswa. kemandirian ini dipengaruhi oleh 

faktor-faktor pengalaman dan pendidikan. 
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3.  Pengertian Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Pendidikan merupakan kebutuhan untuk semua orang. Anak 

harus dididik lebih tinggi dari orang tua mereka dan mempelajari 

keahlian yang lebih maju yang nantinya akan membawa mereka untuk 

mencapai prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan hasil dari 

kegiatan belajar, yaitu titik siswa mampu menguasai bahan pelajaran 

yang diajarkan. 

Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang 

melalui sebuah proses pembelajaran. Menurut Arifin (2013: 12), 

merupakan suatu masalah yang bersifat perennial dalam sejarah 

kehidupan manusia, karena sepanjang rentang kehidupannya manusia 

selalu mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-

masing. Prestasi belajar menurut Gunarso dalam Hamdani (2011: 138) 

adalah usaha yang telah dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan 

proses pembelajaran. 

Berdasarkan definisi dan pengertian prestasi belajar menurut 

para ahli yang telah dijabarkan di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa prestasi belajar merupakan hasil akhir usaha belajar yang 

dicapai oleh setiap individu atau setiap siswa. prestasi belajar 

diperoleh dari segi kognitif, yaitu kemampuan siswa dalam 

memahami pelajaran yang dapat diukur dengan tes prestasi belajar 

serta nilai yang diberikan oleh guru. Penelitian ini dimaksudkan agar 
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prestasi belajar matematika dapat ditingkatkan melalui strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, dengan 

diukur melalui tes pada materi menjumlahan pecahan.  

b. Fungsi utama prestasi belajar (achievement) 

Prestasi belajar bermanfaat bagi siswa dan menjadi sebuah 

motivasi agar dapat meningkatkan prestasi belajar yang lebih baik 

lagi. Menurut Arifin (2013: 12), prestasi belajar (achievement) 

memiliki berbagai fungsi utama antara lain: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai siswa. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu dan 

merupakan kebutuhan umum manusia.  

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

Prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi siswa dalam 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berperan 

sebagai umpan balik dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ektern dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi 

belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu 

institusi pendidikan. Asumsinya adalah kurikulum yang digunakan 

relevan dengan kebutuhan siswa. Indikator ektern dalam arti bahwa 

tinggi rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat 

kesuksesan siswa di masyarakat. Asumsinya adalah kurikulum 
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yang digunakan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

siswa. Proses pembelajaran siswa menjadi fokus utama yang harus 

diperhatikan, karena siswalah yang diharapkan dapat menyerap 

seluruh materi pelajaran. 

Berdasarkan fungsi prestasi belajar di atas dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai. Prestasi belajar banyak fungsinya 

karena agar dapat menjadi pendorong bagi siswa dalam meningkatkan 

ilmu pengetahuan dan berperan sebagai umpan balik dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Prestasi belajar yang dicapai seseorang individu merupakan 

hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari 

dalam diri (faktor internal) maupun dari luar (faktor ekternal) 

individu. Menurut Ahmadi dan Supriyono (2013: 138) faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua 

bagian, yaitu: 

1) Faktor internal, yang terdiri dari: 

a) Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan 

maupun yang diperoleh. Faktor ini misalnya penglihatan, 

pendengaran, struktur tubuh, dan sebagainya. 
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b) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh terdiri atas: 

(1) Faktor interaktif yang meliputi faktor potensial (kecerdasan 

dan bakat) dan faktor kecakapan nyata (prestasi yang telah 

dimiliki). 

(2) Faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian 

tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, 

motivasi, emosi, penyesuaian diri. 

c) Faktor kematangan fisik maupun psikis. 

2) Faktor ekternal, yang terdiri dari: 

a) Faktor sosial yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, 

masyarakat, dan kelompok. 

b) Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan kesenian. 

c) Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, 

iklim. 

d) Faktor lingkungan spiritual atau keamanan. 

Berdasarkan faktor-faktor prestasi belajar di atas dapat 

disimpulkan bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

dapat digolongkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal.  Faktor-faktor prestasi belajar ini sangat mempengaruhi 

karena prestasi belajar merupakan suatu alat ukur untuk mengetahui 

keberhasilan seseorang. 
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4.  Matematika  

a. Pengertian Matematika 

Matematika merupakan ilmu yang mengubah daya pikir 

manusia. Hariwijaya (2009: 29), menjelaskan bahwa matematika 

secara umum didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari 

bilangan dan angka. Matematika menurut pandangan formalis adalah 

suatu pandangan yang menggunakan cara logika simbolik dan notasi. 

Matematika menurut Suwangsih dan Tiurlina (2006: 3) terbentuk dari 

pengalaman manusia dalam dunianya secara empiris, maka digunakan 

bahasa matematika atau notasi matematika yang bernilai global 

(universal). Konsep matematika didapat karena proses berpikir, karena 

itu logika adalah dasar terbentuknya matematika. 

Usia perkembangan kognitif, siswa SD masih terikat dengan 

objek konkret yang dapat ditangkap oleh panca indra. Pembelajaran 

matematika yang abstrak dapat memerlukan alat bantu berupa media, 

dan alat peraga yang dapat memperjelas apa yang akan disampaikan 

oleh guru sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa. 

Proses pembelajaran pada fase konkret dapat melalui tahapan  

konkret, semi konkret, dan selanjutnya abstrak. 

Matematika, setiap konsep yang abstrak yang baru dipahami 

siswa perlu segera diberi penguatan agar mengendap dan bertahan 

lama dalam memori siswa, sehingga akan melekat dalam pola pikir 

dan pola tindakannya. Keperluan inilah, maka diperlukan adanya 
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pembelajaran melalui perbuatan dan pengertian, tidak hanya sekedar 

hafalan atau mengingat fakta saja, karena hal ini akan mudah 

dilupakan siswa. Secara umum dalam Depdiknas (2011: 1) terdapat 

empat tahapan aktivitas dalam rangka penguasaan materi pelajaran 

matematika di dalam pembelajaran, yaitu: 

1)  Tahap Penanaman Konsep, merupakan tahapan pengenalan 

awal tentang konsep yang akan dipelajari siswa. Tahap 

pengajaran matematika ini memerlukan penggunaan benda 

konkret sebagai alat peraga. 

2)  Tahapan Pemahaman Konsep, merupakan tahapan lanjutan 

setelah konsep ditanamkan. Pada tahap ini penggunaan 

alat peraga mulai dikurangi dan bentuknya semi konkret 

sampai pada akhirnya tidak diperlukan lagi. 

3)  Tahap Pembinaan Ketrampilan, merupakan tahap yang 

tidak boleh dilupakan dalam rangka membina pengetahuan 

bagi siswa. Tahap ini diwarnai dengan latihan-latihan 

seperti mencongak dan berlomba. Pada tahap pengajaran 

ini alat peraga sudah tidak boleh digunakan lagi. 

4)  Tahap Penerapan Konsep, yaitu penerapan konsep yang 

sudah dipelajari ke dalam bentuk soal-soal terapan (cerita) 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tahap ini 

disebut juga sebagai pembinaan kemampuan memecahkan 

masalah. 

 

Konsep matematika diperoleh dari proses berpikir, karena itu 

logika adalah dasar terbentuknya matematika. Dari beberapa 

pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa matematika 

merupakan ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir (bernalar). 

Matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia, berhubungan 

dengan idea, proses, dan penalaran. Tahapan aktivitas dalam rangka 

penguasaan materi pelajaran matematika di dalam pembelajaran, 

yaitu: penanaman konsep, pemahaman konsep, pembinaan konsep, 
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dan penerapan konsep. 

b. Tujuan Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Tujuan pembelajaran matematika di SD sangat penting dalam 

menunjang proses pembelajaran. Menurut Depdiknas (2001) dalam 

Susanto (2013: 190), tujuan pembelajaran matematika di sekolah 

dasar sebagai berikut: 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep,  dan mengaplikasikan konsep atau algoritma. 

2) Menggunkan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, 

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan  

memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh. 

4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, 

atau media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah. 

5) Memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

tujuan dari pembelajaran matematika di Sekolah Dasar yaitu, untuk 

memahami konsep matematika yang benar dan sebagai pemecahan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, serta untuk 

menghargai penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan pembelajaran matematika di SD ini sangat dibutuhan untuk 

kelancaran proses pembelajaran. 
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5. Materi 

Pecahan merupakan salah satu materi yang terdapat di kelas IV, 

Heruman (2007: 43) menjelaskan bahwa, pecahan dapat diartikan sebagai 

bagian dari sesuatu yang utuh. Bagian yang biasanya ditandai dengan 

arsiran warna yang berbeda, maka dinamakan dengan pembilang, 

sedangkan bagian yang utuh adalah bagian yang dianggap sebagai satuan 

atau penyebut. Simanjuntak, Manurung, dan Matutina (1993: 153) 

menyatakan bahwa pecahan pada matematika SD dapat diartikan sebagai 

pembagian suatu benda atau himpunan atas beberapa bagian yang sama. 

Sedangkan menurut Pusat Pengembangan Kurikulum dan sarana 

Pendidikan Badan Penelitian dan pengembangan dalam Heruman (2007: 

43) menyatakan bahwa pecahan merupakan salah satu topik yang sulit 

untuk diajarkan. Kesulitan itu terlihat dari kurang bermaknanya kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru, dan sulitnya pengadaan media 

pembelajaran. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pecahan merupakan bagian dari sesuatu yang utuh. Pecahan ini terdiri atas 

pembilang dan penyebut. Adapun materi yang akan dilaksanakan dalam 

penelitian yaitu pecahan pada kelas IV semester II Standar Kompetensi 6 

dan Kompetensi Dasar 6.3. 

Tabel 2.1 SK dan KD Matematika Kelas IV semester II 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6. Menggunakan pecahan dalam 

pemecahan masalah 

6.3   Menjumlahkan pecahan 
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 Indikator dari SK dan KD sebagai berikut: 

a. Melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut sama 

b. Melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama 

c. Melakukan penjumlahan dua bilangan pecahan desimal 

d. Mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal 

 

6.  Strategi Pembelajaran Questions Students Have dan Permainan Ular 

Tangga 

a. Strategi Questions Students Have 

Strategi ini digunakan untuk mempelajari tentang keinginan 

dan harapan siswa sebagai dasar untuk memaksimalkan potensi yang 

mereka miliki. Bahri, Azis, dan Amin (2012: 43), bahwa strategi 

Questions Students Have sebagai strategi dalam proses belajar 

mengajar, karena dapat membelajarkan siswa secara aktif yaitu 

dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki baik secara 

visual, auditori, maupun kinestetik, selain itu strategi pembelajaran ini 

dapat membuat setiap siswa tidak merasa terdiskriminasi dan takut 

untuk menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan. Hal ini sangat 

baik digunakan pada siswa yang kurang berani mengungkapkan 

pertanyaan, keinginan, dan harapannya melalui percakapan. 

Questions Students Have (pertanyaan siswa) merupakan 

teknik pembelajaran untuk memperoleh partisipasi siswa secara 

tertulis. Menurut Zaini, Munthe, dan Aryani (2008: 17-18) langkah-
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langkah dalam penggunaan strategi questions students have, yaitu: 

1)  Membagikan potongan kertas (seukuran kartu pos) kepada   

siswa. 

2)   Meminta kepada siswa untuk menuliskan satu pertanyaan 

apa saja yang berkaitan dengan materi pelajaran yang 

diberikan, atau yang berhubungan dengan kelas (tidak 

perlu menuliskan nama). 

3)   Setelah semua selesai membuat pertanyaan, minta masing-

masing siswa untuk memberikan kepada teman di samping 

kirinya. Hal ini jika posisi siswa adalah lingkaran, 

nantinya akan terjadi gerakan perputaran kertas searah 

jarum jam. Jika posisi duduk berderet, sesuaikan dengan 

posisi duduk asalkan semua siswa dapat giliran untuk 

membaca pertanyaan dari teman-temannya. 

4)   Pada saat menerima kertas dari teman di samping, siswa 

diminta untuk membaca pertanyaan yang ada. Jika 

pertanyaan itu juga ingin siswa ketahui jawabannya maka 

siswa harus memberi tanda check list (✓), jika tidak 

diberikan langsung kepada teman di samping kanannya.  

5)   Ketika kertas pertanyaan tadi kembali kepada pemiliknya, 

siswa diminta untuk menghitung tanda check list yang ada 

kertasnya, pada saat ini carilah pertanyaan yang mendapat 

check list paling banyak. 

6) Beri respon kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dengan: 

a) Jawaban secara langsung 

b) Menunda jawaban sampai pada waktu yang tepat atau 

waktu membahas topik tersebut 

c) Menjelaskan bahwa mata pelajaran ini tidak membahas 

pertanyaan siswa, jawaban dapat diberikan di luar kelas 

7)  Jika waktu cukup, minta beberapa orang siswa untuk 

membacakan pertanyaan yang siswa tulis meskipun tidak 

mendapatkan tanda check list yang banyak kemudian beri 

jawaban. 

8)  Kumpulkan semua kertas, besar kemungkinan ada 

pertanyaan-pertanyaan yang akan anda jawab pada 

pertemuan berikutnya.  

 

Ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam menerapkan 

strategi pembelajaran tersebut, yaitu: 
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1) Jika kelas terlalu besar sehingga akan memakan waktu yang 

banyak untuk dapat memutar kertas, pecahlah siswa menjadi 

kelompok-kelompok yang lebih kecil kemudian ikuti instruksi 

seperti di atas atau dapat juga dengan mengumpulkan pertanyaan-

pertanyaan tersebut tanpa diputar kemudian beberapa pertanyaan 

secara acak. 

2) Dari pada menuliskan pertanyaan, sebaiknya siswa diminta 

menuliskan harapan dan juga perhatian terhadapa pelajaran. Zaini, 

Munthe, dan Aryani, 2008: 18-19) 

Jenis soal atau pertanyaan yang digunakan untuk tugas-tugas 

dalam penelitian ini adalah soal objektif dan uraian. Jenis ini dalam 

mengerjakannya siswa harus mempelajari konsep-konsep pecahan 

dengan benar dan baik, sehingga siswa dituntut untuk mempelajari 

seluruh materi yang menjadi cakupan tugas tersebut secara serius. 

Oleh karena itu untuk membuat pertanyaan tidak bisa hanya sekedar 

menulis saja, tetapi harus mengacu pada konsep atau batasan dalam 

pembelajaran sekarang ini. 

b. Pengertian Permainan Ular Tangga 

Permainan telah banyak diintegrasikan dalam proses 

pembelajaran. Sarana perkenalan serta arena pelatihan untuk 

berperilaku, berpikir secara simbolis dan pemecahan masalah disebut 

sebagai permainan. Said dan Budimanjaya (2015: 240), menjelaskan 

bahwa ular tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang 

dimainkan oleh dua orang atau lebih. Ular tangga merupakan jenis 
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permainan alternatif yang melibatkan anak berperan aktif, kemudian 

kuatnya pola interaksi aktivitas siswa saat memainkan permainan ular 

tangga dalam kegiatan pembelajaran menyebabkan permainan ini 

sangat disenangi oleh siswa. 

Mohd Hafis Muaddab dalam Nachiappan, et all. (2014: 220) 

menyatakan: 

Snake and ladder game was created in the 2nd century BC by 

the name of (Paramapada Sopanam). Then game has become 

part of the traditional game in Indonesia although there is on 

detailed information about its emergence in Indonesia. This 

game can also be used as a tool to educate, entertain and to 

build up interactive communication among the players. 

 

Pendapat ini menjelaskan bahwa ular tangga diciptakan pada 

abad ke-2 SM dengan nama “Paramapada Sopanam”. Permainan ular 

tangga ini telah menjadi bagaian dari permainan tradisional di 

Indonesia. Permainan ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk 

mendidik, menghibur, dan membangun komunikasi interaktif antara 

para pemain. Pembelajaran yang melibatkan siswa untuk bermain, 

khususnya permainan ular tangga diharapkan dapat menciptakan 

pembelajaran yang efektif dan bermakna. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

permainan ular tangga adalah permainan yang dimainkan oleh dua 

orang atau lebih. Permainan ular tangga ini merupakan permainan 

alternatif yang melibatkan anak berperan aktif dan sebagai alat untuk 

mendidik, menghibur, dan membangun komunikasi interaksi antara 

para pemain. 
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1) Kelebihan dan kekurangan Permainan Ular Tangga 

Permainan ular tangga memiliki berbagai kelebihan dan 

kekurangan dalam pelaksanaannya. Lowe dalam Albab (2014: 63) 

menyatakan: “Snakes and ladders game also can assist in 

developing basic arithmetic, communicattion, as well as the 

concept for which a game has been developed”. 

Pendapat tersebut menyatakan bahwa permainan ular tangga 

memiliki berbagai kelebihan seperti mengembangkan kemampuan 

berhitung aritmatika dasar, kemampuan berkomunikasi, serta 

kemampuan dalam mengembangkan konsep permainan. Permainan 

ular tangga dapat meningkatkan komunikasi antar pemain, karena 

permainan ini bersifat kelompok. Kelebihan lain yang dimiliki 

permainan ular tangga yaitu melatih kemampuan berhitung, dan 

mengembangkan sikap kerja keras dalam mencapai tujuan. 

Permainan ular tangga selain memiliki kelebihan juga memiliki 

sebuah kekurangan yaitu permainan ini membutuhkan waktu yang 

lama dalam melaksanakan permainannya, terutama untuk mencapai 

garis finish. Permainan ini untuk mengendalikan emosi ketika turun 

pada petak di bawahnya, dan bekerja keras dalam melewati proses 

menuju garis finish sehingga tidak mudah putus asa. 

Permainan ular tangga yang digunakan dalam pembelajaran 

dibuat berbeda dengan disesuaikan oleh keluasan cakupan materi 

dan kondisi kelas, sehingga aturan permaian ular tangga juga dibuat 
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berbeda. Aturan ini dibuat dengan tujuan agar permainan ular 

tangga dapat dimainkan dalam waktu yang tidak terlalu lama 

namun tetap dapat menyampaikan pengetahuan dan 

mengembangkan sikap kemandirian siswa. 

2) Aturan Permainan Ular Tangga 

Aturan permainan ular tangga menurut Said dan 

Budimanjaya (2015: 240), yaitu: 

a) Tiap siswa bergantian melempar dadu, 

b) Jika dadu yang jatuh menunjukan mata dadu 5, maka siswa 

harus berjalan 5 kotak pada papan permainan ular tangga, 

c) Jika sudah dijalankan, kotak yang berisi pertanyaan dijawab 

oleh siswa, jika benar siswa tersebut mendapat poin, 

d) Apabila kotak yang dituju didapati gambar ular dengan posisi 

turun, maka poin pemain harus mengikuti posisi ular turun, 

e) Pemenang dari permainan ini adalah siswa yang paling banyak 

menjawab pertanyaan dengan benar dan terlebih dahulu finish 

dari games papan ular tangga. 

c. Kolaborasi antara Strategi Questions Students Have dan 

Permainan Ular Tangga 

Penelitian akan melakukan penelitian menggunakan strategi 

Questions Students Have yang akan dikolaborasikan dengan 

permainan ular tangga. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti 

mengkolaborasikan langkah-langkah tersebut, yaitu: 
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1) Waktu yang diberikan dalam pelaksanaan permainan ini adalah 50 

menit. 

2) Permainan dilaksanakan secara berkelompok dengan jumlah 

anggota dari masing-masing kelompok yaitu 4 orang siswa. 

3) Terdapat 30 petak dalam papan permainan ular tangga, dan 

terdapat 30 butir soal. 

4) Permainan ular tangga menggunakan dadu untuk menentukan 

jumlah petak yang harus mereka lalui. 

5)  Kelompok yang berhak mengocok dadu atau memulai permainan 

yaitu kelompok yang dapat menjawab pertanyaan terlebih dahulu 

dari guru. 

6)  Setiap kelompok membuat ketua kelompok sekaligus sebagai 

wakil pertama yang akan memainkan permainan ular tangga, 

setelah ketua kelompok mendapatkan poin dalam permainan ular 

tangga maka ketua kelompok mengambil soal  yang ada di dalam 

kotak sesuai dengan nomor atau poin yang didapat dan selanjutnya 

memberikannya ke anggotanya untuk dijawab. 

7) Selain ketua kelompok atau siswa yang memainkan permainan ular 

tangga, maka anggota lainnya berlomba-lomba untuk menjawab 

pertanyaan terlebih dahulu. Siswa yang tercepat dalam menjawab 

pertanyaan tersebut maka dapat menggantikan ketua kelompok 

dalam menjalankan permainan ular tangga. 

8)  Apabila kotak yang dituju didapati gambar ular dengan posisi 
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turun, maka poin pemain harus mengikuti posisi ular turun, 

kemudian apabila kotak yang dituju didapati anak tangga dengan 

posisi naik, maka poin pemain harus mengikuti posisi anak tangga 

itu naik. 

9)  Kelompok yang sampai di garis finish terlebih dahulu atau 

kelompok yang berada pada nomor petak paling dekat dengan 

garis finish dan siswa yang menjawab pertanyaan paling banyak 

adalah pemenang dalam permainan ini.  

Berdasarkan langkah-langkah di atas dapat disimpulkan bahwa 

setiap siswa mempunyai kesempatan untuk bertanya dan menjawab. 

Kelompok yang berada pada nomor petak paling dekat dengan garis 

finish merupakan kelompok yang menjadi pemenang dalam 

permainan ular tangga ini. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian ini diambil dari jurnal sainsmat yang ditulis oleh Bahri, 

Azis, dan Amin tahun 2012 yang berjudul “The Efefect of Applying Active 

Learning Strategy Question Student Have (QSH) and Academic Competence 

Toward Cognitive Learning Outcome of Class VIII Students At SMP Negeri 

Camba”. Berdasarkan hasil penelitiannya, strategi Questions Students Have 

dapat meningkat hasil belajar kognitif siswa tinggi. Dibuktikan bahwa hasil 

belajar kognitif siswa yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi dan 

siswa yang memiliki kemampuan akademik rendah, pada kelas yang 
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diajarkan dengan strategi Questions Students Have masih lebih tinggi 

daripada kelas yang diajar dengan strategi konvensional baik pada siswa yang 

memiliki kemampuan akademik tinggi maupun siswa yang memiliki 

kemampuan akademik rendah. 

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi 

Questions Students Have dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini 

peneliti ingin mengetahui dan menganalisis lebih lanjut tentang upaya 

meningkatkan prestasi belajar matematika materi menjumlahkan pecahan di 

kelas IV melalui strategi Questions Students Have berbantu permainan ular 

tangga di SD Negeri 1 Cikidang. 

 Penelitian yang lain dilakukan oleh Rostina Sundayana tahun 2016 

dalam jurnal Pendidikan Matematika STKIP Garut dengan judul Kaitan 

antara Gaya Belajar, Kemandirian Belajar, dan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Siswa SMP dalam Pelajaran Matematika, dapat disimpulkan bahwa 

semakin seseorang mandiri dalam belajarnya maka kemampuan pemecahan 

masalah matematisnya akan meningkat. Oleh karena itu pengembangan 

kemandirian belajar siswa sangat diperlukan oleh individu yang belajar 

matematika. 

 

C. Kerangka Pikir 

Pembelajaran matematika memiliki beberapa tahapan dalam proses 

pembelajaran, seperti penanaman konsep dasar, pemahaman konsep, 

pembinaan ketrampilan, dan penerapan konsep. Tahapan tersebut digunakan 
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agar siswa dalam memahami ataupun dalam menyerap pembelajaran tidak 

hanya sekedar hafalan atau mengingat, karena hal ini akan mudah dilupakan 

oleh siswa. Proses pembelajaran agar dapat dipahami dan memudahkan siswa 

untuk menerapkannya maka guru harus dapat menerapakan tahapan-tahapan 

tersebut, kemudian menekankan pada pembelajaran yang menyenangkan dan 

berkarakter. Keadaan dan kodisi pembelajaran matematika yang belum 

optimal ditunjukan di SD Negeri 1 Cikidang khususnya di kelas IV. 

Proses pembelajaran matematika di kelas IV, guru belum 

menggunakan strategi pembelajaran dalam menunjang kegiatan 

pembelajaran. Selain itu, guru juga belum mengoptimalkan penggunaan 

media maupun permainan dalam proses pembelajaran, kemudian belum 

adanya keterkaitan materi dengan pembentukan karakter yang diharapkan 

dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini mengakibatkan suasana dalam proses 

pembelajaran kurang menyenangkan ataupun kurang bermakna, mengingat 

pembelajaran matematika seluruhnya menggunakan konsep yang pasti. Oleh 

karena itu, guru perlu menerapkan strategi dan permainan yang sesuai dengan 

materi yang akan dipelajarinya. 

Bahwa terdapat beberapa siswa yang terlihat main sendiri dan kurang 

memperhatikan pembelajaran yang sedang dijelaskan oleh guru. Hal ini 

disebabkan karena guru belum menggunakan strategi dan permainan yang 

sesuai dengan materi, sehingga pembelajaran kurang bermakna bagi beberapa 

siswa. Siswa dalam proses pembelajaran kurang begitu aktif karena siswa 

belum berani dalam menanyakan ataupun menjawab pertanyaan dari guru dan 
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suasana pembelajaran kurang menyenangkan karena tidak terjadi interaksi 

dalam menyampaikan pendapatnya. Rasa kemandirian siswa dirasa kurang 

karena siswa masih ketergantungan dengan teman yang dianggap pintar dan 

acuh terhadap prestasi yang didapatkan oleh temannya. Mengetahui 

permasalahan tersebut melalui sebuah kondisi awal maka memunculkan 

adanya salah satu tindakan yaitu dengan menerapkan strategi questions 

students have berbantu permainan ular tangga. 

Peneliti menggunakan prosedur penelitian Kemmis and Mc. Taggart 

yang terdiri dari 2 siklus dan setiap siklus terdapat empat tahapan yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kondisi akhir yang diharapkan 

yaitu dengan diterapkan strategi questions students have berbantu permainan 

ular tangga dapat meningkatkan sikap kemandirian siswa dan prestasi belajar 

kelas IV SD Negeri 1 Cikidang, seperti yang tergambar pada skema berikut: 
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D. Hipotesis Tindakan 

Mengatasi masalah yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis tindakan penelitian sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan strategi Questions Students Have 

dengan berbantu permainan ular tangga dapat meningkatkan kemandirian 

siswa terhadap mata pelajaran matematika materi menjumlahkan pecahan 

kelas IV SD Negeri 1 Cikidang. 

2. Pembelajaran dengan menggunakan strategi Questions Students Have 

dengan berbantu permainan ular tangga dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika materi menjumlahkan 

pecahan kelas IV SD Negeri 1 Cikidang. 
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