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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah   

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan, bahwa Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan definisi di tersebut, dapat digaris 

bawahi 2 (dua) pokok pikiran  utama yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) 

usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. 

Tujuan pendidikan nasional yang dituangkan kedalam UU No. 20 Tahun 

2003 Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 

Tujuan pendidikan dasar yaitu memberikan bekal kemampuan dasar 

kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi anggota 

masyarakat warga Negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa 

untuk mengikuti pendidikan menengah (Rahmadana: 2013). 
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Amanat Undang-undang Dasar 1945, pendidikan di sekolah dasar 

merupakan upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang 

bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi 

pekerti yang santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. 

Begitu pula dengan materi pokok dan pokok bahasan sangat erat sekali kaitannya 

dengan mata pelajaran di SD diantaranya, bahasa Indonesia, IPA, IPS, 

Matematika dan lain sebagainya. 

Mata pelajaran matematika di SD menurut Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 mei 2006 menyatakan bahwa, mata 

pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Matematika 

dikenal sebagai ilmu yang sukar dipahami, akan tetapi banyak faktor yang dapat 

membantu memudahkan pemahaman matematika, salah satunya adalah cara 

penyampaian materi, misalnya saja dengan menekankan kepada keterlibatan siswa 

secara aktif dalam proses belajar mengajar sehingga potensi siswa dapat 

berkembang dengan baik. Selain penguasaan materi faktor lain pun dapat 

mendukung, seperti penggunaan metode dan media yang tepat dalam proses 

pembelajaran tersebut. Hal ini harus diperhatikan karena akan berpengaruh 

terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Mudhoffir (dalam Munadhi 2010: 37) 

Media berperan peting dalam kegiatan, media mempunyai fungsi sebagai sumber 

belajar. Sumber belajar pada hakekatnya merupakan komponen system 

insruksional yang meliputi pesan, orang, bahan alat, teknik dan lingkungan, yang 

mana hal itu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Didin & Ayi (2012) tentang 

konsep operasi pembagian bilangan pecahan pada pembelajaran matematika 

sekolah dasar. Diperoleh hasil, pada awal pembelajaran siswa diberikan contoh 

langkah penyelesaian secara tekstual oleh guru tanpa membangun pemahaman 

siswa secara kontekstual atau realistik. Gambaran model desain didaktis 

pembagian pecahan ini dapat dipandang sebagai suatu alternatif bahan ajar 

pembelajaran operasi pembagian pecahan di sekolah dasar misalnya: (1) melalui 

kegiatan manipulatif benda konkret, siswa mampu menjelaskan konsep makna 

pembagian pecahan secara teliti; (2) melalui penemuan pola dan latihan soal, 

siswa mampu mempolakan prosedural operasi pembagian pecahan secara tepat; 

(3) melalui membaca intensif dan latihan soal, siswa mampu menguraikan 

pembagian pecahan dalam konteks soal cerita; (4) melalui kegiatan manipulatif 

gambar bangun datar, siswa mampu mencontohkan pemodelan pembagian 

pecahan. 

Berdasarkan hasil observasi awal  yang dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 02 Februari 2015 diketahui bahwa proses belajar mengajar di SDN Oro-

Oro Ombo Wetan IV Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dalam 

pembelajarannya guru dalam mengajar masih kurang memperhatikan kemampuan 

berpikir siswa, metode yang digunakan kurang bervariasi, dan sebagai akibatnya 

motivasi belajar siswa menjadi sulit ditumbuhkan dan pola belajar cenderung 

menghafal dan mekanistis, Guru masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional yang berlangsung satu arah yaitu guru menerangkan dan siswa 

mendengarkan, belum tersedianya media pembelajaran matematika yang praktis 

karena guru menggunakan media buah apel yang di potong-potong sehingga tidak 
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biasa di gunakan berulang-ulang sehingga jika menerangkan materi pecahan guru 

harus membeli apel yang baru dan digunakan untuk menerangkan konsep 

pecahan.   

Berdasarkan hasil observasi, maka peneliti memiliki solusi untuk 

penggunaan media puzzle buah. Hal ini dikarenakan media puzzle buah sangat 

menarik dan praktis, media ini juga bisa dipakai untuk ajang bermain siswa, 

sehingga secara tidak sadar siswa bermain sambil belajar, siswa lebih aktif, dan 

lebih mudah memahami materi pecahan.  

Oleh karena itu, peneliti melakukan analisis media pembelajaran yang 

berjudul “Analisis Implementasi Media Puzzle Buah Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Materi Pecahan Kelas IV SDN Oro-Oro Ombo 

Wetan IV Kabupaten Pasuruan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggapan siswa kelas IV SDN Oro-Oro Ombo Wetan IV 

Kabupaten Pasuruan terhadap implementasi media puzzle buah apel? 

2. Bagaimana hasil penerapan implementasi media puzzle buah apel pada siswa 

kelas IV SDN Oro-Oro Ombo Wetan IV Kabupaten Pasuruan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan sebaiknya disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian. Ada dua yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diantaranya: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggapan siswa kelas IV SDN Oro-Oro 

Ombo Wetan IV Kabupaten Pasuruan terhadap implementasi media puzzle 

buah apel. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan implementasi media puzzle 

buah apel pada siswa kelas IV SDN Oro-Oro Ombo Wetan IV Kabupaten 

Pasuruan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Pada penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan 

praktis. Adapun penjelasan dari masing-masing manfaat yang diharapkan dari 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, permasalahan guru yang menjadi 

kendala dalam hasil pembelajaran untuk materi pecahan di SDN Oro-Oro 

Ombo Wetan IV Kababupaten Pasuruan dapat diketahui dan diatasi oleh guru 

sehingga dapat dijadikan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Memperoleh wawasan baru dengan adanya media pembelajaran yang mudah 

dan tepat pada materi pembelajaran pecahan guna untuk memperbaiki hasil 

belajar siswa. 
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b. Bagi guru  

Guru termotivasi untuk membuat media pembelajaran untuk membantu guru 

menyampaikan materi pembelajaran dengan mudah, sebagai contoh dengan 

menggunakan media puzzle buah. 

c. Bagi siswa 

Pembelajaran akan lebih bermakna karena, siswa dapat menerima materi 

pembelajaran dengan baik tanpa adanya kendala yang dihadapi oleh guru. 

Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berhitung pecahan sederhana di 

kelas IV baik bagi yang mengalami kesulitan maupun yang tidak. 

d. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi sekolah dalam upayanya 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berhitung pecahan sederhana di 

kelas sebagai sumbangan pemikiran termasuk juga alat peraga yang dapat 

dimanfaatkan para guru berikutnya. 

e. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya sehingga 

mampu meneliti permasalahan lain yang lebih luas tidak hanya permasalahan 

dari guru tetapi juga permasalahan dari segi siswa maupun dari segi media 

pembelajaran atau hasil belajar siswa. 
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E. Definisi Operasional  

Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap judul penelitian ini maka perlu 

didefinisikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun secara matang dan terperinci (Nurdin & Usman, 2006:70).  

2. Media pembelajaran adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta 

merangsang siswa untuk belajar (Briggs, 2010: 6).  

3. Puzzle adalah suatu permainan yang kompleks yang bisa dimodifikasi 

bentuknya menurut keinginan (guru) untuk mengetes kemampuan seseorang 

atau siswa (Anjar: 2010).  

4. Belajar adalah salah satu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperolehsuatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

(Haling, 2006: 1).  

5. Matematika adalah ilmu deduktif, ilmu tentang pola keteraturan, seni, bahasa, 

ilmu tentang struktur yang terorganisasi, matematika adalah ilmu yang teratur 

sistematis dan eksak, matematika adalah ide-ide, konsep-konsep abstrak dan 

bersifat deduktif (Karso, dkk, 2009: 1.59).  

6. Pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan. 

7. Respon siswa adalah tanggapan  siswa pada saat proses kegiatan belajar 

mengajar berlangsung (Lumut Ani Istiyati (2012:4). 

 

 

 


