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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru untuk 

membelajarkan siswa yang belajar. Pada pendidikan formal, pembelajaran 

merupakan tugas yang dibebankan kepada guru, karena guru merupakan tenaga 

profesional yang dipersiapkan untuk itu. Pembelajaran di sekolah semakin 

berkembang dari pengajaran yang bersifat tradisional sampai pembelajaran 

dengan modern. Kegiatan pembelajaran bukan lagi sekedar kegiatan mengajar 

yang mengabaikan kegiatan belajar yaitu sekedar menyiapkan pengajaran dan 

melaksanakan prosedur mengajar dalam pembelajaran tatap muka. Akan tetapi 

kegiatan pembelajaran lebih kompleks lagi dan dilaksanakan dengan pola-pola 

pembelajaran yang bervariasi. (Siddiq, 2008:1.9) 

Secara garis besar ada 4 pola pembelajaran menurut Mudhofir dalam 

Siddiq(2009:1.9) yaitu : 1) Pola pembelajaran guru dengan siswa kurang 

menggunakan alat bantu/bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga. Pola 

pembelajaran ini sangat tergantung pada kemampuan guru dalam mengingat 

bahan pembelajaran dan menyampaikan bahan tersebut secara lisan. 2) Pola guru, 

alat bantu dan siswa. Pada pola ini guru sudah dibantu dengan berbagai bahan 

pembelajaran yang disebut alat peraga pembelajaran dalam menjelaskan dan 

memeragakan suatu pesan yang bersifat abstrak. 3) Pola guru, media dan siswa. 

Pola pembelajaran ini sudah mempertimbangkan keterbatasan guru yang tidak 

mungkin menjadi satu-satunya sumber belajar, guru dapat memanfaatkan berbagai 
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media pembelajaran sebagai sumber belajar yang dapat menggantikan guru dalam 

pembelajaran. Jadi pola no.3 ini, pola pembelajaran bergantian antara guru dan 

media dalam berinteraksi dengan siswa. 4) Pola media dan siswa atau pola 

pembelajaran jarak jauh menggunakan media atau bahan pembelajaran yang 

disiapkan. 

 Berdasarkan pola-pola pembelajaran tersebut diatas maka pembelajaran 

itu tidak hanya sekedar mengajar (seperti pola 1), karena membelajarkan yang 

berhasil harus memberikan banyak perlakuan kepada siswa. Peran guru dalam 

pembelajaran lebih dari sekedar sebagai pengajar ( informatory ) belaka, akan 

tetapi guru harus memiliki peran dalam pembelajaran dan agar pola pembelajaran 

yang diterapkan juga dapat bervariasi, maka bahan pembelajarannya harus 

dipersiapkan secara bervariasi juga. Salah satu pembelajaran yang harus didesain 

bervariasi sesuai dengan pola pembelajaran yaitu pada pelajaran matematika. 

Menurut Bruner dalam Aisyah (2008:1-5) Pembelajaran matematika 

merupakan belajar tentang konsep-konsep dan struktur abstrak yang terdapat 

dalam matematika serta mencari hubungan tentang konsep dan struktur 

matematika. Belajar matematika harus melalui proses yang bertahap dari konsep 

yang sederhana ke konsep yang lebih kompleks. Menurut Wahyudin (2008:89) 

setiap konsep matematika dapat dipahami dengan baik jika disajikan dalam 

bentuk konkrit ( nyata ). Misalnya seorang siswa diberikan contoh tentang konsep 

penjumlahan bilangan 2 + 3 =…, berapa jumlah dua ditambah tiga?, tundalah 

pengenalan simbolisasi abstrak seperti itu sampai anak-anak menangkap makna 

dibalik konsep penjumlahan. Pemberian contoh tersebut dapat diterapkan dengan 

menggunakan 2 buah apel yang dipegang, kemudian siswa yang lainnya 
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memegang 3 buah apel kemudian siswa yang lainnya membilang dan 

menjumlahkan apel yang ada pada siswa tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pemahaman guru 

tentang pembelajaran matematika di Sekolah Dasar dapat digunakan untuk 

merancang pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas dengan baik. Tentunya guru 

harus menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan kognitif anak, 

penggunaan media, metode, dan pendekatan yang sesuai. Sehingga guru dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif serta terselenggaranya kegiatan 

pembelajaran yang efektif. 

Berdasarkan hasil observasi awal, nilai pada mata pelajaran matematika 

kelas I SDN Kalitidu 1 Bojonegoro, khususnya KD : penjumlahan dan 

pengurangan bilangan sampai 20 bahwa nilai KKM siswa yang telah ditetapkan 

oleh SDN Kalitidu 1 Bojonegoro adalah 65. Dari hasil observasi tersebut dapat 

diketahui presentase hasil belajar siswa sebagai berikut, dari jumlah siswa kelas 1 

yang berjumlah 36 siswa, hasil belajar siswa mengenai materi penjumlahan dan 

pengurangan menunjukkan sebanyak 14 siswa sudah mencapai KKM atau sekitar 

40 % dan 22 siswa  belum mencapai KKM yang telah ditetapkan atau 60% dari 

jumlah keseluruhan.   

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di atas mengenai hasil 

belajar siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan, diperoleh permasalahan 

pada hasil belajar siswa sebagai berikut: 1) dalam menyampaikan materi 

pelajaran, guru masih menekankan pada konsep-konsep yang terdapat di dalam 

buku dan belum memanfaatkan media pembelajaran secara maksimal pada proses 

pembelajaran; 2) sebagian besar siswa belum mampu mencapai target KKM yang 
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telah ditetapkan sehingga hasil belajar yang dimiliki siswa masih rendah pada 

meteri penjumlahan dan pengurangan; 3) pemahaman siswa terhadap materi 

penjumlahan dan pengurangan masih rendah. Hal ini disebabkan guru hanya 

memberikan penjelasan materi pelajaran melalui ceramah kepada siswa; 4) 

keaktifan belajar dan kreatifitas belajar siswa masih rendah karena tidak 

maksimalnya penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran, pada 

materi penjumlahan dan pengurangan.  

Penggunaan media pembelajaran yang kurang maksimal, membuat 

pembelajaran menjadi kurang efektif, karena siswa kurang merespon terhadap 

pelajaran yang disampaikan, dan siswa masih mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan soal penjumlahan karena sebagian besar siswa dalam mengerjakan 

soal yang diberikan oleh guru masih menggunakan jari dalam perhitungannya. 

Sehingga mengakibatkan siswa sering lupa ketika menjumlahkan kembali 

bilangan selanjutnya, sedangkan ketika siswa mengerjakan soal pengurangan 

masih bingung dalam memahami makna dari pengurangan, sehingga guru harus 

menjelaskan kembali secara lebih jelas dengan menggunakan berbagai kata 

dengan makna yang sama, misalnya diambil, dihilangkan, atau dibuang sampai 

siswa paham akan maksud dari soal pengurangan tersebut sehingga pemahaman 

siswa tentang penjumlahan dan pengurangan serta hasil belajar yang dimiliki 

siswa masih rendah. 

Hasil belajar yang dimiliki siswa masih rendah dikarenakan nilai hasil 

belajar yang diperoleh hanya beberapa siswa saja yang bisa dikatakan tuntas, 

sedangkan yang lainnya belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

yang telah ditentukan oleh sekolah. Sehingga pembelajaran semacam ini 
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menyebabkan siswa menjadi cepat bosan dan tingkat pemahaman siswa kurang. 

Maka dari itu peneliti menyajikan media pembelajaran yang akan digunakan 

dalam pelajaran matematika untuk menerapkan konsep penjumlahan dan 

pengurangan bilangan agar siswa dapat dengan mudah memahami materi yang 

akan  disampaikan oleh guru yaitu dengan memanfaatkan media pembelajaran 

yaitu“cristal ball”. 

Kelebihan dari media pembelajaran “cristal ball” ini jika digunakan dalam 

pembelajaran matematika tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 

20 adalah : dengan menggunakan media “cristal ball” ini dapat membantu siswa 

dalam mengerjakan soal-soal penjumlahan dan pengurangan dengan mudah, siswa 

lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran matematika, selain itu warna 

dari media “cristal ball” sangat bervariasi dan bentuknya yang bulat dapat   

menarik perhatian siswa, karena tingkat perkembangan kemampuan berfikir pada 

usia siswa kelas 1 SD masih dalam tahap operasional konkrit dan pada tingkat 

perkembangan proses berfikir siswa SD adalah tingkat perkembangan proses 

berfikir mekanistis, yang artinya siswa akan lebih mudah belajar bila 

menggunakan bahan pembelajaran yang konkrit. 

Oleh sebab itu, bahan pembelajaran di SD harus lebih bisa menyajikan 

bahan pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa khususnya kelas I yaitu 

dengan benda konkrit yang mudah dihafal sehingga media “cristal ball” ini 

sangat cocok untuk diterapkan sebagai media pembelajaran dan perkembangan 

siswa SD pada usia bermain dengan menggunakan media “cristal ball” ini siswa 

dapat belajar dalam suasana bermain dengan demikian siswa diharapkan mudah 

memahami konsep dari penjumlahan dan pengurangan sehingga hasil belajar yang 
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dimiliki siswa nantinya dapat meningkat dengan baik. Namun terdapat pula 

kelemahan dari media “cristal ball” ini yaitu siswa harus lebih teliti dalam 

meletakkan media “cristal ball” saat menghitung soal-soal penjumlahan dan 

pengurangan.  

Penggunaan media “cristal ball” masih belum dikenal di SDN Kalitidu I 

Bojonegoro sehingga guru belum pernah memanfaatkan media ini, dengan 

mempertimbangkan usaha-usaha agar siswa dapat belajar dengan menyenangkan, 

hasil belajar siswa juga meningkat dan memperoleh manfaat besar sesuai dengan 

kebutuhan kurikulum maka perlu dilakukan penelitian tentang pemanfaatan media 

“cristal ball” untuk meningkatkan hasil belajar siswa mengenai penjumlahan dan 

pengurangan bilangan sampai 20 pada siswa kelas I SDN Kalitidu I Bojonegoro . 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menerapkan media 

pembelajaran berupa media “cristal ball” dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan judul: “Pemanfaatan Media “cristal ball” Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Mengenai Penjumlahan Dan Pengurangan Bilangan Pada Siswa 

Kelas I SDN Kalitidu 1 Bojonegoro”. 

  

B. Identifikasi/Fokus Masalah  

 
Dari latar belakang masalah diatas fokus masalah dalam penelitian ini 

yaitu: rendahnya nilai yang diperoleh siswa dikarenakan, pada proses 

pembelajaran guru masih mempertahankan dengan memberikan penjelasan 

dipapan tulis tentang materi yang disampaikan tanpa adanya media pembelajaran 

yang digunakan sehingga hasil belajar siswa rendah. Oleh sebab itu, peneliti 

memanfaatkan media pembelajaran “cristal ball” yang akan digunakan dalam 
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menerapkan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 pada 

siswa kelas I SDN Kalitidu I Bojonegoro yang bertujuan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa pada proses pembelajaran. 

 

C. Rumusan Masalah 

 
1. Bagaimana pemanfaatan media “cristal ball” untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pada 

siswa kelas I SDN Kalitidu I Bojonegoro ? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa mengenai penjumlahan dan pengurangan 

bilangan setelah memanfaatkan media “cristal ball” pada siswa kelas I 

SDN Kalitidu I Bojonegoro ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 
1. Mendeskripsikan pemanfaatan media “cristal ball” untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pada 

siswa kelas I SDN Kalitidu I Bojonegoro. 

2. Menjelaskan hasil belajar pada penjumlahan dan pengurangan bilangan 

setelah memanfaatkan media “cristal ball” pada siswa kelas I SDN 

Kalitidu I Bojonegoro. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 
 Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak terkait, antara lain: 

 



 

 

8 

 

1. Bagi guru 

Guru memperoleh variasi baru dalam menggunakan media pembelajaran 

yaitu media “cristal ball“ untuk media penjumlahan dan pengurangan 

bilangan. 

2. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif strategi dalam upaya 

meningkatkan kompetensi mengajar para pendidik. 

3. Bagi peneliti 

Dapat dijadikan pengalaman dalam mempersiapkan diri sebagai tenaga 

pendidik. Selain itu juga untuk menambah wawasan tentang penerapan 

media pembelajaran di lingkungan Sekolah Dasar (SD). 

4. Bagi peneliti lanjutan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti berikutnya 

untuk meneliti media pembelajaran terhadap berbagai aspek dalam 

pembelajaran. 

5. Bagi siswa 

Dengan penelitian ini siswa dapat memperoleh sajian pembelajaran yang 

berbeda dan menarik dari pembelajaran yang biasa dilakukan di kelas. 

 

F. BATASAN ISTILAH 

 
1. Media “cristal ball” 

Media “cristal ball” merupakan media sederhana yang terbuat dari 

polimer yang dapat menyimpan air dalam rongganya. Dalam penelitian ini 

media “cristal ball” dimanfaatkan sebagai media pembelajaran pada 
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materi penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20. Langkah-

langkah penggunaan media “cristal ball” dalam pembelajaran matematika 

tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 yaitu tahap 

persiapan, siswa mengenal media “cristal ball” sebagai media yang dapat 

dimanfaatkan untuk menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan 

bilangan. Tahap pelaksanaan, guru membagikan 1 cup “cristal ball” pada 

setiap kelompok  yang berisi 60 buah “cristal ball”, kemudian guru 

memberikan soal kepada siswa. Tahap evaluasi siswa mengerjakan tes 

tulis berupa soal penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 

dengan menggunakan media “cristal ball” dan cup yang telah disediakan 

guru. 

2. Hasil belajar 

Hasil belajar siswa merupakan kemampuan yang didapat siswa setelah 

melakukan pengalaman belajarnya. Hasil belajar pada penelitian ini 

diperoleh dari menyelesaikan tugas berupa soal obyektif dan soal 

subyektif/esai yang dikerjakan pada setiap akhir siklus.(Sudjana,2011: 2) 

3. Penjumlahan dan pengurangan  

Penjumlahan adalah menggabungkan 2 kumpulan benda menjadi 1 

kumpulan benda. Pengurangan adalah mengambil sebagian dari sejumlah 

objek. Hasil pengurangannya adalah sisa objek yang tidak terambil. 

(Marsudi,2011:3)  
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4. Metode Pembelajaran 

Metode Pembelajaran adalah komponen cara pembelajaran yang harus 

dilakukan oleh guru dalam menyampaikan pesan/ materi pembelajaran 

agar mencapai tujuan pembelajaran (Siddiq,2008:1-20) 

5. Metode Kerja Kelompok  

Metode kerja kelompok adalah cara pembelajaran dimana siswa dalam 

kelas dibagi dalam beberapa kelompok, dimana setiap kelompok 

dipandang sebagai satu kesatuan tersendiri untuk mempelajari materi 

pembelajaran yang telah diterapkan untuk diselesaikan secara bersama-

sama. (Abimanyu,2008:7-2) 


