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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari pola  dan 

struktur, perubahan dan ruang. Secara informal matematika dapat disebut pula 

sebagai ilmu yang mempelajari tentang angka dan bilangan (Hariwijaya, 2009: 

29). Sedangkan matematika dalam sudut pandang Andi Hakim Nasution dalam 

bukunya yang dikutip oleh Fathani (2012: 21) matematika berasal dari kata 

Yunani, mathein atau manthenein yang berarti mempelajari. Kata ini memiliki 

hubungan yang erat dengan kata Sansekerta, medha atau widya yang memiliki arti 

kepandaian, ketahuan, atau inteligensia. Dalam bahasa Belanda, matematika 

disebut dengan kata wiskunde yang berarti ilmu tentang belajar (hal ini sesuai 

dengan arti kata mathein pada matematika). Dari penjelasan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa matematika adalah ilmu yang mempelajari pola dan struktur, 

perubahan dan ruang, serta angka dan bilangan. 

Untuk memberikan pembelajaran matematika pada anak SD, guru harus 

mengetahui cara berpikir anak. Menurut Piaget dalam bukunya yang dikutip 

Santrock (2009: 50-57) mengatakan bahwa tahapan perkembangan kognitif anak 

SD berada pada tahap praoperasional hingga operasional konkrit. Logika anak 

masih didasarkan pada situasi konkrit yang dapat diorganisir, diklasifikasikan atau 

dimanipulasi. Anak belum dapat menyelesaikan masalah-masalah abstrak yang 

pemecahannya berkoordinasi dengan banyak faktor. 

Tujuan pembelajaran matematika di SD yaitu untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan keterampilan berhitung (menggunakan bilangan sebagai alat 
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dalam kehidupan sehari-hari), menumbuhkan kemampuan siswa yang dapat dialih 

gunakan melalui kegiatan matematika, mengembangkan pengetahuan dasar 

matematika sebagai bekal  belajar lebih lanjut di Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), serta membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin kepada 

diri siswa (Depdiknas, 2004). Sedangkan secara umum tujuan pembelajaran 

matematika di sekolah  yaitu untuk mempersiapkan peserta didik agar bisa 

menghadapi perubahan kehidupan dan dunia yang selalu berkembang dan syarat 

perubahan. Selain itu siswa dipersiapkan agar dapat menggunakan matematika 

dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan dan pola 

pikir matematika diharapkan digunakan juga untuk mempelajari ilmu yang lain 

(Soedjadi, 2000: 43). 

Berdasarkan tujuan pembelajaran di SD dan juga perkembangan anak 

maka dibutuhkan media yang sesuai untuk mendukung proses pembelajaran agar 

anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh sekolah. Tetapi, 

media pembelajaran yang digunakan tidak dapat dilihat dan dinilai dari segi 

kecanggihan medianya saja, dan yang lebih penting adalah fungsi dan 

perencanaannya dalam membantu mempertinggi proses pengajaran (Sujana dan 

Rivai, 2010: 4). Media dirasa penting dan signifikan dalam proses pembelajaran. 

Pemilihan media untuk pendidikan dan pengajaran harus disesuaikan dengan taraf 

berpikir siswa, sehingga makna yang terkandung di dalamnya akan mudah 

dipahami oleh siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru matematika kelas III di SD 

Muhammadiyah 4 Batu pada tanggal 11 Agustus 2014, diketahui bahwa guru 

sudah melakukan inovasi media pembelajaran pada materi pecahan untuk 
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mendukung pembelajaran di kelas dengan  menggunakan kartu domino. 

Pemilihan media kartu domino didasarkan karena kartu domino lebih cocok dan 

efektif untuk digunakan siswa SD mempelajari materi pecahan. Media kartu 

domino yang digunakan oleh guru pada saat proses pembelajaran berbeda dengan 

kartu domino pada umumnya, karena kartu domino yang digunakan sudah 

dimodifikasi yakni dengan mencantumkan bilangan dan gambar yang sesuai 

dengan bilangan pecahannya. 

Jadi pemanfaatan media melibatkan peran siswa dan guru, akan tetapi 

peran siswa lebih dominan di dalamnya karena siswa akan dibentuk menjadi 

kelompok-kelompok yang sudah difasilitasi menggunakan media domat. Siswa 

bisa memanfaatkan media tersebut secara berkelompok untuk digunakan 

bekerjasama memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pecahan. Pada 

pemanfaatan media domat, siswa akan mendapat pengalaman belajar dengan 

diskusi atau kerjasama dengan siswa lain untuk memecahkan suatu permasalahan 

menggunakan media domat. Namun, dalam penggunaan media domat masih 

belum optimal, karena guru masih mengalami beberapa hambatan dalam 

menyampaikan materi pecahan menggunakan media domat, antara lain adanya 

perbedaan karakter yang dimiliki oleh siswa sehingga antara guru yang satu 

dengan yang lain  harus menggunakan metode yang berbeda-beda untuk 

memberikan pemahaman tentang materi pecahan kepada siswa. Metode yang 

digunakan salah satunya adalah pendampingan secara khusus kepada siswa, akan 

tetapi dalam pembelajarannya guru tidak membedakan siswa meskipun 

menggunakan metode yang berbeda-beda. Pendampingan secara khusus 

dimaksudkan agar siswa bisa lebih memahami materi pecahan menggunakan 
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media domat dengan bimbingan atau penjelasan yang diberikan kepada siswa 

dalam kelompok. 

Media domat menarik perhatian peneliti karena domat dapat membantu 

guru mempermudah menjelaskan materi kepada siswa, menumbuhkan antusias 

siswa untuk belajar, membuat siswa merasakan belajar sambil bermain. Desain 

media domat sangat menarik, guru memberi gambar dan warna-warna yang cerah 

untuk menarik perhatian siswa, selain itu media domat juga memberi rangsangan 

kepada siswa untuk bisa bekerjasama dengan teman-temannya. Sehingga peneliti 

ingin melihat apakah penggunaan media domat pada pembelajaran matematika 

materi pecahan sudah maksimal.  

Berdasarkan uraian yang ada di atas maka peneliti akan mengadakan 

penelitian yang berjudul “Analisis Penggunaan Media DOMAT (Domino 

Matematika) Pada Pembelajaran Matematika Siswa Kelas III SD 

Muhammadiyah 4 Batu”. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan 

pembelajaran matematika menggunakan kartu domino, kendala dalam 

menggunakan kartu domino pada pembelajaran matematika, serta untuk 

menemukan upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam pembelajaran 

dengan menggunakan kartu domino sebagai upaya perbaikan dalam pembelajaran 

matematika khususnya materi pecahan agar lebih baik lagi kedepannya. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas fokus masalah penelitian ini yakni 

menganalisis penggunaan media “DOMAT” (Domino Matematika) dalam 
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pembelajaran matematika kelas III yang terfokus pada materi pecahan di SD 

Muhammadiyah 4 Batu. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan dan hasil pembelajaran matematika dengan 

menggunakan media “domat” (domino matematika) pada siswa kelas III SD 

Muhammadiyah 4 Batu? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penggunaan media “domat”  

(domino matematika) pada siswa kelas III SD Muhammadiyah 4  Batu? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala yang dihadapi 

dalam penggunaan  media “domat” (domino matematika) pada siswa kelas III 

SD Muhammadiyah 4 Batu ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dalam 

mengadakan penelitian ini yaitu : 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan dan menganalisis hasil pembelajaran matematika 

dengan menggunakan media “domat” (domino matematika) pada siswa kelas 

III SD Muhammadiyah 4 Batu. 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam 

penggunaan media  “domat” (domino matematika) pada siswa kelas III SD 

Muhammadiyah 4 Batu.  
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3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala yang 

dihadapi dalam penggunaan  media “domat” (domino matematika) pada siswa 

kelas III SD Muhammadiyah 4 Batu.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap penerapan 

atau pengaplikasian pembelajaran matematika menggunakan kartu domino, 

terutama dalam meningkatkan hasil belajar Matematika khususnya materi 

pecahan. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

untuk memperbaiki proses pembelajaran matematika di kelas. 

2. Manfaat secara Praktis 

a. Manfaat Bagi Guru 

Menjadi salah satu acuan bagi guru dalam pemilihan dan penggunaan media 

“DOMAT” (Domino Matematika) pada pembelajaran matematika materi 

pecahan. 

b. Manfaat Bagi Siswa 

Siswa akan lebih mudah memahami materi pecahan pada pembelajaran 

matematika, hasil yang dicapai bisa maksimal, termotivasi dan berminat dalam 

mengikuti pembelajaran matematika, karena pembelajaran dilaksanakan 

dengan menggunakan media yang menarik sehingga siswa tidak merasa 

terbebani dan dapat suasana baru yaitu belajar sambil bermain. 

c. Manfaat Bagi Peneliti 
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Menambah pengalaman dan wawasan pengetahuan peneliti khususnya yang 

terkait dengan penggunaan  media pembelajaran domat (domino matematika) 

dalam pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru kelas. 

1.6 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari persepsi yang salah dalam memahami judul skripsi “Analisis 

Penggunaan Media DOMAT (Domino Matematika) Pada Pembelajaran 

Matematika Siswa Kelas III SD Muhammadiyah 4 Batu”, perlu kiranya peneliti 

memberikan beberapa penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Analisis  

Analisis merupakan kegiatan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dan selanjutnya menyusun data yang telah diperoleh 

tersebut dibuat ke dalam pola (Sugiyono, 2010: 335). 

2. Media Domat (domino matematika) 

Media domino matematika merupakan media pembelajaran dalam bentuk 

kartu domino, ada tiga unsur  gambar yang ditampilkan dalam kartu tersebut. 

Pertama adalah lambang yang menyatakan sebuah pecahan, kedua adalah 

garis pemisah, dan yang ketiga adalah gambar benda atau bangun yang 

merupakan perwujudan dari lambang pecahan. 

3. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika di tingkat SD, diharapkan terjadi reinvention 

(penemuan kembali) adalah menemukan suatu cara penyelesaian infomal 

dalam pembelajaran di kelas. Walaupun penemuan tersebut sederhana dan 

bukan hal baru bagi orang yang telah mengetahui sebelumnya (Heruman, 

2007: 4). 


