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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas dan perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 2008: 57). Pembelajaran 

tidak hanya menitikberatkan pada kegiatan guru dan siswa saja, akan tetapi guru 

dan siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan (Sanjaya,2008: 26). Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar 

dapat dikatakan terjadi pembelajaran apabila guru dan siswa bersama-sama 

mengarah pada tujuan yang sama.  

 Strategi pembelajaran harus ditentukan oleh guru agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai dengan baik. Salah satunya dalam mata pelajaran matematika untuk 

sekolah dasar. Bahan kajian untuk matematika antara lain berhitung, ilmu ukur 

dan aljabar, materi tersebut diajarkan dengan maksud mengembangkan logika dan 

kemampuan berpikir siswa (UUSPN, 2003: 50). Matematika adalah sebagai suatu 

bidang ilmu yang merupakan alat pikir, berkomunikasi, alat untuk memecahkan 

berbagai persoalan praktis, yang unsur-unsurnya logika dan instuisi, analisis dan 

kontruksi, generalisasi dan individualitas, dan mempunyai cabang-cabang antara 

lain aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis (Uno, 2009: 109). 

Berdasarkan kondisi yang ada di lapangan, diketahui bahwa banyak siswa 

yang merasa kesulitan terhadap mata pelajaran matematika. Salah satu 

penyebabnya karena kurangnya penggunaan media dalam pembelajaran 
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matematika sehingga pembelajaran menjadi abstrak dan tidak menarik bagi siswa. 

Media yang pernah digunakan pada pembelajaran matematika untuk kelas II yaitu 

media kantong yang digunakan pada materi penjumlahan dan pengurangan 

bilangan. Keadaan yang demikian, akan menyebabkan suasana pembelajaran yang 

tidak efektif dan mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil ulangan harian siswa kelas II A dan kelas II B, dari 35 orang siswa kelas II A 

sekitar 45,5% siswa yang mendapatkan nilai sesuai dengan KKM 65 yang sudah 

ditetapkan oleh sekolah, sedangkan sekitar 54,5% siswa yang lain nilainya masih 

dibawah KKM. Pada kelas II B  yang terdiri dari 35 orang siswa hanya 42,9% 

siswa yang mendapat nilai sesuai dengan KKM  dan 57,1% siswa yang mendapat 

nilai sesuai dengan KKM yaitu 65. 

  Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan 

belajar yang berujung pada hasil belajar kurang memuaskan. Sehubungan dengan 

hal tersebut  tugas guru adalah menghantarkan siswa pada pemahaman formal 

matematis, melalui beragam cara yang tentunya lebih memotivasi siswa. Pada 

dasarnya siswa sekolah dasar berada pada fase operasional konkret, sehingga 

siswa SD masih terikat dengan objek yang nyata yang dapat ditangkap oleh panca 

indra, hal tersebut bertolak belakang dengan pembelajaran matematika yang 

abstrak (Piaget dalam Heruman, 2007: 1). Oleh karena itu siswa memerlukan alat 

bantu dalam pembelajaran berupa media, dan alat peraga yang dapat memperjelas 

apa yang akan disampaikan oleh guru dan siswa akan lebih cepat memahaminya 

(Heruman, 2007: 2).  

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti akan menggunakan 

media tongkat warna dalam pembelajaran matematika untuk materi nilai tempat 
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yang akan diterapkan pada siswa kelas. Pada mata pelajaran matematika kelas II 

terdapat materi “nilai tempat” sesuai dengan standar kompetensi yaitu melakukan 

penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 500, dan kompetensi dasar 

menentukan nilai tempat ratusan, puluhan, satuan. Materi tersebut mengajarkan 

anak untuk menentukan dan membedakan nilai setiap bilangan yaitu  ratusan, 

puluhan, dan satuan. Alasan digunakannya media tongkat warna pada sekolah 

tersebut karena belum ada media untuk mata pelajaran matematika khususnya 

materi nilai tempat. Pada kenyataannya dalam pembelajaran media memiliki 

peran sebagai perantara guru menyampaikan pesan pada siswanya. Melalui 

penggunaan media proses pembelajaran bisa lebih menarik dan menyenangkan 

(Riyana dalam Asyhar, 2012: 29). 

 Penelitian yang menggunakan media saat pembelajaran matematika salah 

satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Suprapti (2011) dengan judul 

“Pembelajaran Matematika dengan Media Komputer Materi Bangun Datar Kelas 

5 di Sekolah Dasar Muhammadiyah 08 Dau Malang”. Pada penelitian tersebut 

Suprapti menggunakan media komputer dalam pembelajaran matematika. Melalui 

penggunaan media tersebut dapat diketahui rata-rata hasil belajar kelompok 

eksperimen 73,44 dan kelompok kontrol 52,81 sehingga rata-rata kelompok 

eksperimen lebih baik dari kelompok kontrol (Suprapti, 2011 : 30). Berdasarkan 

hasi uji t diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 2,410 > 2,000. Sehingga H0 ditolak 

dan Ha diterima . Dilihat dari hasil perhitungan uji hipotesis diketahui bahwa hasil 

belajar matematika siswa yang diberi perlakuan belajar dengan menggunakan 

media komputer lebih baik dari siswa yang belajar tidak menggunakan media 

komputer (Suprapti, 2011 : 32). 
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Seperti halnya dalam penelitian Suprapti (2011), dalam penelitian ini juga 

akan menggunakan media, tetapi dengan jenis media yang berbeda dalam 

pembelajaran matematika. Peneliti menciptakan media visual jenis tiga dimensi 

yang diberi nama tongkat warna. Media visual memegang peranan penting dalam 

proses belajar karena media visual dapat memudahkan pemahaman dan 

memperkuat ingatan siswa (Arsyad, 2009: 91). Media tongkat warna ini 

merupakan salah satu bentuk media visual tiga dimensi karena dapat diamati dari 

arah pandang mana saja, yaitu berupa tongkat yang memiliki tiga warna warna 

yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Tongkat berwarna merah digunakan 

melambangkan nilai ratusan, kuning untuk puluhan, dan hijau untuk satuan. 

Warna pada tongkat ini diciptakan berwarna-warni untuk memberi kesan 

penekanan, juga untuk membangun kemenarikan dan keterpaduan, bahkan dapat 

menciptakan respon emosional pada siswa (Asyhar, 2012: 53). 

 Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan maka peneliti 

ingin menggunakan sebuah media dalam pembelajaran matematika yaitu dengan 

menggunakan media tongkat warna. Melalui pengunaan media ini diharapkan 

dapat berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 2 di SDN 

Purwantoro 2 Malang. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti mengambil 

judul tentang Pengaruh Penggunaan Media Tongkat Warna terhadap Hasil 

Belajar Matematika Materi Nilai Tempat  Siswa Kelas II SDN Purwantoro 2 

Malang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

diambil rumusan masalah yaitu: Apakah terdapat pengaruh penggunaan media 

tongkat warna terhadap hasil belajar siswa kelas II pada pembelajaran matematika 

materi menentukan nilai tempat bilangan di SDN Purwantoro 2 Malang? 

C. Tujuan Eksperimen 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan media Tongat Warna pada 

pembelajaran matematika untuk kelas 2 SD yaitu: Mengetahui pengaruh media 

tongkat warna terhadap hasil belajar siswa kelas II pada pembelajaran matematika 

materi menetukan nilai tempat bilangan di SDN Purwantoro 2 Malang. 

D. Batasan Masalah 

Agar penggunaan media tongkat warna  pembelajaran matematika ini 

terarah dan tidak terjadi penyimpangan terhadap masalah yang akan dibahas maka 

perlu adanya ruang lingkup atau batasan masalah. Hal ini juga untuk menghindari 

terlalu luasnya masalah yang akan dibahas dalam penggunaan media 

pembelajaran ini, sehingga dapat memudahkan pembahasan pada penggunaan 

media Tongkat Warna dalam pembelajaran matematika ini. Beberapa batasan 

masalah tersebut yaitu: 

1. Penelitian dilakukan pada dua kelas yaitu kelas II A sebagai kelompok 

eksperimen dan kelas II B sebagai kelompok kontrol. 

2. Media tongkat warna digunakan pada  kelompok eksperimen. 

3. Penggunaan media tongkat warna pada pembelajaran matematika dibatasi 

pada nilai bilangan satuan, puluhan, ratusan. 
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4. Materi menentukan nilai tempat ini dibatasi hingga bilangan 500 sesuai 

dengan standar kompetensi yang telah ditentukan. 

5. Media tongkat warna akan digunakan siswa untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru secara berkelompok. 

E. Manfaat Ekperimen 

Pada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penerapan 

media, maka ada beberapa manfaat yang diambil dari pembuatan media tongkat 

warna pada pembelajaran matematika untuk siswa kelas II SD yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

peneliti lain tentang pentingnya penggunaan media dalam pembelajaran 

matematika khususnya pada siswa kelas II sekolah dasar.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Sebagai bahan pertimbangan mengenai media pembelajaran yang sesuai 

untuk diterapkan pada materi tertentu sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa khususnya mata pelajaran matematika. 

b. Bagi siswa 

Membantu siswa dalam memahami materi yang diberikan dan 

meningkatkan hasil belajar melalui penggunaan media tongkat warna pada 

pembelajaran matematika. 
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c. Bagi peneliti 

Menambah pengalaman tersendiri untuk mengetahui perbedaan 

pembelajaran melalui penggunaan media tongkat warna dan pembelajaran 

tanpa menggunakan media tongkat warna. 

F. Definisi Operasional 

1. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan bahan pembelajaran (Kulsum, 2011 : 127). 

2. Media Tongkat Warna  

Media tongkat warna ini merupakan salah satu bentuk media visual tiga 

dimensi karena dapat diamati dari arah pandang mana saja, yaitu berupa 

tongkat yang memiliki tiga warna warna yaitu warna merah, kuning, hijau. 

3. Materi Nilai Tempat 

Nilai tempat dapat diartikan sebagai nilai suatu angka dalam suatu bilangan 

yang ditentukan oleh tempatnya. Nilai tempat suatu angka mempunyai 

berbagai tingkat bergantung dari letak bilangan tersebut mulai dari satuan, 

puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, dan seterusnya (Khafid, 2002: 23). 

4. Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajar (Sudjana, 2005 : 22). Hasil belajar yang akan diukur 

adalah hasil belajar kognitif yaitu hasil belajar yang mengacu pada 

kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah (Solihatin, 2012: 6). 

 

 


