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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru memiliki peran yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan. 

Dua dimensi yang harus dipahami oleh guru yaitu: (1) guru harus menetapkan 

perubahan tingkah laku yang harus dicapai siswa dan merencanakan pengalaman 

yang akan dilalui oleh siswa untuk mencapai perubahan tersebut, (2) siswa harus 

menjadikan perubahan tingkah laku tersebut menjadi keinginannya sendiri 

sebelum mereka siap untuk belajar (Gintings, 2010:34). Untuk itu guru 

seyogyanya menguasai kemampuan mengajarkan pengetahuan, kecakapan, dan 

keterampilan hidup pada siswanya agar dapat menumbuhkan proses pembelajaran 

yang baik dan dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan 

instruksional yang diharapkan.  

Salah satu bagian Kurikulum Tingkat Satuan Pelajar (KTSP), guru harus 

mengembangkan pembelajaran pada mata pelajaran Matematika. Pembelajaran 

Matematika lebih bermakna dan menarik bagi siswa jika guru dapat 

menghadirkan masalah kontekstual dan realistik. Masalah kontekstual dapat 

digunakan sebagai titik awal pembelajaran matematika dalam membantu siswa 

mengembangkan pengertian terhadap konsep Matematika yang dipelajari 

(Masykur, 2007:60). Bruner (dalam Heruman, 2010:4) pembelajaran matematika 

harus terdapat keterkaitan antara pengalaman belajar siswa sebelumnya dengan 

konsep yang akan diajarkan. Mata pelajaran ini perlu diberikan kepada semua 

peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan 
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kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerja sama.  

Tujuan pelajaran Matematika di Sekolah Dasar secara akademik yaitu:       

(1) memahami konsep Matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau alogaritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah, (2) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model dan menafsirkan solusi yang diperoleh,    

(3) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. Adapun tujuan Matematika di jenjang 

Sekolah Dasar dalam kehidupan sehari-hari yaitu: (1) memiliki sikap menghargai 

kegunaan Matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, 

dan minat dalam mempelajari Matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah, (2) mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi 

perubahan keadaan di dalam kehidupan dan dunia yang selalu berkembang, 

melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, 

cermat, jujur, efektif, dan efisien, (3) mempersiapkan siswa agar dapat 

menggunakan Matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari 

berbagai ilmu pengetahuan (Masykur, 2007:52) 

Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK dan 

FPTb di Kelas V SDN Purwantoro 02 Malang belum mendapatkan hasil 

maksimal. Berdasarkan Hasil observasi pada tangal 26 Juli 2012 di SDN 

Purwantoro 02 Kabupaten Malang siswa yang berjumlah 41 diperoleh 5 siswa 

atau 12,1% yang memenuhi standar ketuntasan minimal dan 36 siswa atau 87,9% 

siswa yang tidak memenuhi standar ketuntasan minimal pada tes akhir individu 
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Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) dan Faktor Persekutuan Besar (FPB). Adapun 

pada soal kelompok diketahui dari 41 siswa tidak memenuhi standar ketuntasan 

minimal. Standar ketuntasan minimal pada mata pelajaran Matematika adalah 65.  

Masalah tersebut bersumber dari beberapa faktor. Faktor dari guru adalah:  

(1) guru berpedoman pada satu buku mata pelajaran Matematika, (2) penyampaian 

konsep lebih banyak menghafal, (3) kegiatan pembelajaran hanya menggunakan 

metode ceramah sehingga siswa kurang aktif, (4) guru menggunakan media 

gambar sehingga siswa kurang berminat dan antusias. Faktor dari siswa adalah : 

(1) belum memahami konsep Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) dan Faktor 

Persekutuan Besar (FPB) dari media yang telah diterapkan oleh guru, (2) siswa 

belum mampu menyelesaikan pemecahan masalah Kelipatan Persekutuan Kecil 

(KPK) dan Faktor Persekutuan Besar (FPB) dengan tepat, (3) siswa belum mampu 

membedakan Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) dengan Faktor Persekutuan 

Besar (FPB), (4) siswa kurang antusias saat menghadapi mata pelajaran 

Matematika.  

Pendekatan yang digunakan guru dalam mengajarkan mata pelajaran 

Matematika menjadi permasalahan yang diteliti dalam ini. Dalam proses belajar 

mengajar aktivitas cenderung berpusat pada guru, sedangkan siswa cenderung 

pasif. Guru hanya memindahkan konsep menghitung Kelipatan Persekutuan Kecil 

(KPK) dan Faktor Persekutuan Besar (FPB) kepada siswa tanpa terlebih dahulu 

mengeksplorasi kemampuan dasar dan kemampuan siswa tentang penyelesaian 

masalah dalam konsep menghitung Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) dan 

Faktor Persekutuan Besar (FPB). 
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Berdasarkan masalah di atas peneliti memiliki solusi Kelipatan 

Persekutuan Besar (KPK) dan Faktor Persekutuan Besar (FPB) dengan media 

benda asli (kancing baju, manik-manik, bel, dan permen). Dengan menggunakan 

media tersebut diharapkan siswa dapat : (1) mengerti konsep Kelipatan 

Persekutuan Kecil (KPK) dan Faktor Persekutuan Besar (FPB), (2) menyelesaikan 

pemecahan masalah Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) dan Faktor Persekutuan 

Besar (FPB) dengan tepat, (3) meningkatkan kemampuan perkalian dan 

pembagian,  (3) mampu membedakan antara Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) 

dan Faktor Persekutuan Besar (FPB). Penyajian mata pelajaran Matematika bagi 

siswa sekolah dasar  akan lebih mudah dipahami  apabila materi yang 

disajikannya bersifat konkrit. Pendapat Piaget (dalam Heruman, 2010:1) siswa 

Sekolah Dasar umurnya berkisar antara 6 atau 7 tahun, sampai 12 atau 13 tahun 

berada pada fase operasional konkrit. Kemampuan pada fase ini adalah 

kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, 

meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkrit.  

Penggunaan media benda nyata dapat memegang peranan penting dalam 

upaya memperbaiki proses belajar mengajar. Arsyad (2010:15) mengatakan salah 

satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang 

turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan 

diciptakan oleh guru. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar,dan bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa. Selain membangkitkan motivasi dan minat 

siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan 
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pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan 

penafsiran data, dan memudahkan informasi. Media benda asli dapat 

meningkatkan hasil belajar Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) dan Faktor 

Persekutuan Besar (FPB). Berdasarkan uraian diatas peneliti mengambil judul 

“Penggunaan Media Benda Asli Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Kelipatan 

Persekutuan Kecil (KPK) dan Faktor Persekutuan Besar (FPB) di Kelas V SDN 

Purwantoro 02 Malang” 

 

B. Fokus Masalah 

Permasalahan dalam kelas ini adalah rendahnya nilai Matematika 

Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) dan Faktor Persekutuan Besar (FPB), hal ini 

terjadi karena siswa belum memahami konsep Kelipatan Persekutuan Kecil 

(KPK) dan Faktor Persekutuan Besar (FPB) dari media yang telah diajarkan oleh 

guru secara abstrak. Siswa belum mampu menyelesaikan pemecahan masalah 

Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) dan Faktor Persekutuan Besar (FPB). Untuk 

itu penulis ingin membantu siswa meningkatkan hasil belajar matematika 

Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) dan Faktor Persekutuan Besar (FPB) 

menggunakan media benda asli. 
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C. Rumusan Masalah 

Bertitik tolok dari uraian, maka masalah dalam penelitian dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana penggunaan media benda asli dalam meningkatkan hasil belajar 

Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) dan Faktor Persekutuan Besar (FPB) 

pada siswa kelas V SDN Purwantoro 02 Malang? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) dan 

Faktor Persekutuan Besar (FPB) melalui media benda asli pada siswa kelas V 

SDN Purwantoro 02 Malang ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai 

berikut. 

1. Mendeskripsikan penerapan media pembelajaran benda asli dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) dan 

Faktor Persekutuan Besar (FPB) pada peserta didik kelas V SDN Purwantoro 

02 Malang. 

2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar Kelipatan Persekutuan Kecil 

(KPK) dan Faktor Persekutuan Besar (FPB) melalui penerapan media benda 

asli pada peserta didik kelas V SDN Purwatoro 02 Malang. 
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E. Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu: (1) manfaat teoritis, dan (2) 

manfaat praktis. Penjelasan kedua manfaat tersebut sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. 

a. Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar Matematika pada 

materi Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) dan Faktor Persekutuan Besar 

(FPB). 

b. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam melengkapi 

media untuk pembelajaran Matematika materi Kelipatan Persekutuan Kecil 

(KPK) dan Faktor Persekutuan Besar (FPB). 

c. Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan mutu pengembangan dan 

penyempurnaan bidang matematika. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai kegunaan bagi kepala 

sekolah, guru, maupun bagi peneliti sendiri. Manfaat penelitian sebagai 

berikut. 

a. Bagi guru  

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan guru agar lebih 

memvariasikan media mengajarnya dengan menggunakan media benda asli untuk 

Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) dan Faktor Persekutuan Besar (FPB). 
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b. Bagi peneliti  

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam wawasan penelitian tindakan 

kelas serta mengetahui kondisi nyata pembelajaran Kelipatan Persekutuan Kecil 

(KPK) dan Faktor Persekutuan Besar (FPB). 

c. Bagi sekolah  

Penelitian ini bermanfaat menjadi bahan informasi dan kajian dalam 

pengembangan pengetahuan SDN Purwantoro II Malang. 

d. Bagi siswa  

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan keaktifan dalam proses 

pembelajaran dengan mempergunakan media pembelajaran benda asli. 

 

F. Batasan Istilah  

1. Hasil belajar 

Prestasi belajar peserta didik secara keseluruhan yang menjadi indikator 

kompetensi dasar dan derajat perubahan perilaku yang bersangkutan (Mulyasa, 

2009:212). 

2. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Keabstrakan objek–objek matematika perlu diupayakan agar dapat 

diwujudkan secara lebih konkret, sehingga akan mempermudah siswa 

memahaminya. Inilah kunci penting yang harus diketahui guru matematika dan 

diharapkan dapat dijadikan pendorong untuk lebih kreatif dalam melaksanakan 

pembelajaran (Soedjadi, 1999/2000:7). 
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3. Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK)  

Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) dari dua bilangan adalah bilangan 

terkecil yang habis dibagi kedua bilangan tersebut (Kusumawati, 2008:16). 

4. Faktor Persekutuan Besar (FPB)  

 Faktor Persekutuan Besar (FPB) dari dua bilangan adalah bilangan 

terbesar yang habis membagi kedua bilangan tersebut (Kusumawati, 2008:15). 

5. Media benda asli 

Benda asli adalah benda sebenarnya yang bisa dilihat dengan panca indera. 

Pembelajaran paling baik, dalam menampilkan benda nyata tentang ukuran, suara, 

gerak–gerik, permukaan, bobot badan, bau serta manfaatnya (Sudjana, 2010:196).  


