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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan formal yang diberikan 

pada anak mulai dari usia sekitar 7 sampai 12 tahun. Pentingnya pendidikan dasar 

ditegaskan oleh UNESCO (dalam Sanjaya, 2002:1) bahwa pendidikan dasar 

merupakan kunci yang sangat diperlukan dalam meletakkan fondasi bagi 

kehidupan dalam memudahkan orang untuk memilih apa yang mereka lakukan 

serta merencanakan masa depan dan meletakkan landasan bagi belajar sepanjang 

hayat. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Sukmadinata (2004) hal yang 

menyatakan bahwa sekolah dasar memiliki tugas untuk memberikan dasar-dasar 

yang kuat bagi pembentukan kepribadian, pengembangan fisik, moral, sikap dan 

nilai serta pengembangan potensi, kemampuan-kemampuan dasar bagi 

pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan pribadi siswa untuk melanjutkan ke 

jenjang selanjutnya.  

Kegagalan dalam memberikan pengetahuan dan kecakapan yang memadai 

pada jenjang sekolah dasar akan berakibat timbulnya kekurangan pada diri siswa 

yang sulit untuk diatasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan 

dasar memegang peranan penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Tinggi 

rendahnya kualitas pendidikan pada jenjang sekolah menengah akan sangat 

ditentukan oleh pendidikan dasar (Sanjaya, 2002:2). 

Salah satu mata pelajaran inti yang diberikan mulai dari pendidikan sekolah 

dasar adalah Matematika. Belajar matematika sangatlah penting dalam kehidupan 
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sehari-hari, karena dalam setiap harinya kita tidak terlepas dari menggunakan 

matematika mulai dari yang sederhana sampai yang sulit. Tujuan dari 

pembelajaran matematika disimpulkan dalam Garis-garis Besar Program 

Pengajaran (GBPP) matematika, bahwa diberikannya matematika pada jenjang 

pendidikan sekolah dasar dan menengah meliputi dua hal, yaitu mempersiapkan 

siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di 

dunia yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran 

secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur dan efisien serta mempersiapkan siswa 

agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan 

sehari-hari, dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. 

Pembelajaran matematika pada siswa, umumnya masih bersifat sebagai 

penyampai informasi tanpa melibatkan siswa untuk dapat membangun sendiri 

pemahamannya. Hal tersebut senada dengan pendapat dari Silver (2011) hal yang 

menyatakan bahwa pada umumnya dalam pembelajaran matematika, para siswa 

memperhatikan bagaimana gurunya menjelaskan cara penyelesaian soal-soal 

metematika di papan tulis dan siswa meniru apa yang telah dituliskan oleh 

gurunya. Kebiasaan siswa yang sering meniru apa yang dituliskan gurunya akan 

menjadi suatu masalah yang sangat besar saat siswa tersebut dihadapkan pada 

permasalahan yang belum pernah dicontohkan oleh gurunya. Kebiasaan siswa 

tersebut diakibatkan karena pemahaman siswa terhadap informasi yang mereka 

terima hanya bersifat tekstual. 

Salah satu materi yang cukup sulit dipahami oleh siswa sekolah dasar adalah 

materi bilangan pecahan yang terdapat dalam standart kompetensi 5. 

Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah dan kompetensi dasar 5.2 
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Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan. Siswa mengalami 

kesulitan dalam memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan soal-soal 

pemecahan masalah. Bilangan pecahan merupakan pokok bahasan yang diajarkan 

mulai dari kelas III SD. Hal tersebut menyebabkan pokok bahasan materi pecahan 

perlu dikenal oleh para siswa, namun bukan berarti siswa memahami pokok 

bahasan tersebut dan dapat menyelesaikannya dengan benar.  

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Fitria (2012) pada materi pecahan 

diperoleh kesalahan-kesalahan siswa yang meliputi: 1) siswa mengubah penyebut 

tetapi tidak mengubah pembilang; dan 2) siswa tidak menyederhanakan hasil 

pengerjaan soal menjadi pecahan paling sederhana. Hasil penelitian tersebut 

diperkuat dengan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di SDN  

Mojolangu I yang terfokus pada kelas V, contoh sederhana yang dialami tentang 

soal penjumlahan dan pengurangan pecahan 25% + 
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. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah memahami konsep 

pecahan namun kurang teliti. Terlihat dari hasil studi pendahuluan melalui nilai 

hasil tes yang banyak mendapat nilai di bawah 70. Sehingga siswa perlu banyak 

latihan soal agar tidak terjebak pada soal dan jawaban salah. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap guru 

kelas dan siswa dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi rendahnya penguasaan siswa terhadap konsep bilangan pecahan, 

salah satu di antaranya adalah penggunaan media yang kurang menarik dan guru 

masih kesulitan menemukan media yang cocok dalam pembelajaran materi 

pecahan, karena pada dasarnya materi pelajaran matematika merupakan objek 

kajian yang abstrak, sedangkan siswa SD kelas V kesiapan belajarnya baru dalam 
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tahap operasi konkret. Oleh karena itu juga berdampak pada rendahnya motivasi 

dan ketertarikan siswa untuk mempelajari matematika, sebagian siswa memiliki 

pendapat bahwa matematika adalah pelajaran yang menakutkan. 

Alternatif yang diberikan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui 

penggunaan media yang menyenangkan serta media yang mampu melatih siswa 

untuk berfikir cepat, cerdas, kritis dan efektif. Untuk itu peneliti menawarkan 

pembelajaran dengan media permainan kartu domino. Domino adalah permainan 

yang diacak. Dalam satu set kartu domino terdapat 28 kombinasi pasangan yang 

khas dari karakter 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Aturan permainannya, pemain yang 

paling cepat menghabisakan kartu ditangannya merupakan pemenangnya. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Rahayu (2012)  tentang 

penggunaan kartu domino pada materi menyelesaikan soal cerita, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada siklus I 

dengan ketuntasan klasikal 43,4% dan pada siklus 2 mencapai ketuntasan 80%. 

Penelitian yang sama oleh Pravianti (2012) bahwa ada pengaruh penggunaan 

media pembelajaran dengan menggunakan kartu domino pada materi perkalian 

dengan rata–rata hasil belajar siswa sebesar 78,50 dengan ketuntasan 90,90%.    

Penggunaan media kartu domino, memberikan kemudahan kepada siswa 

dalam melatih kemampuan penjumlahan dan pengurangan pecahan, serta siswa 

dan guru dapat memanfaatkan media pembelajaran agar lebih inovatif dan kreatif. 

Agar permasalahan atau kesulitan yang dihadapi siswa dan guru dapat 

diselesaikan maka penelitian yang berkaitan dengan “Pengembangan Media 

Kartu Domino untuk Peningkatan Kemampuan Penjumlahan dan 

Pengurangan Bilangan Pecahan Pada Siswa Kelas V SD” ini dilaksanakan.
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1.2 Tujuan Penelitian Pengembangan 

Tujuan dari penelitian pengembangan ini sebagai berikut. 

1) Mengembangkan media kartu domino untuk peningkatan kemampuan 

penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan pada siswa kelas V SD 

2) Untuk mengetahui keterterapan media kartu domino yang sedang 

dikembangkan   

 

1.3 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Untuk menghasilkan media kartu domino yang baik dan menarik dalam 

pembelajaran, maka perancang media kartu domino yang akan dikembangkan 

memiliki kriteria khusus sebagai berikut. 

1) Kartu domino yang akan dikembangkan merupakan kartu yang didesain 

dengan teknik permainan yang dimodifikasi dalam aturan permainan yang 

lebih menarik dengan gambar/background kartu domino yang menarik.  

2) Teknik penyampaian materi pecahan melalui media kartu domino 

mempunyai empat set jenis pecahan dan satu set berbagai jenis pecahan. 

Materi pecahan meliputi: pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan 

desimal, dan pecahan persen.  

 

1.4 Pentingnya Penelitian Pengembangan 

Pengembangan media pembelajaran kartu domino dilakukan sebagai salah 

satu upaya untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran bagi siswa kelas V 

SD pada mata  pelajaran matematika materi pecahan. Adapun pentingnya 

pengembangan media kartu domino adalah sebagai berikut: 
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1) Bagi siswa 

Pengembangan media kartu domino dimaksudkan untuk meningkatkan 

minat dan penguasaan terhadap penggunaan media dalam proses pembelajaran, 

serta membantu siswa dalam melatih kemampuan menghitung dan mengurangi 

dalam materi pecahan dengan baik. 

2) Bagi Sekolah/Guru 

Pengembangan media kartu domino dimaksudkan sebagai bahan 

pertimbangan sekolah dan guru untuk melaksanakan pembelajran dengan 

memanfaatkan media pembelajaran. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khasanah pengetahuan guru tentang berbagai alternatif pemilihan media 

pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran matematika materi pecahan. 

3) Bagi Peneliti  

Pengembangan media kartu domino dimaksudkan untuk menambah 

keterampilan dan pengalaman dalam mengembangkan media kartu domino atau 

media yang berupa media dua dimensi lainnya sebagai perantara siswa dengan 

guru berkomunikasi dan bermanfaat sebagai calon guru nantinya. 

 

1.5 Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

Keterbatasan penelitian dan pengembangan ini memiliki beberapa 

keterbatasan, di antaranya yaitu : 

1) media ini hanya dirancang untuk kelas V SD yang sudah mempelajari 

materi pecahan. 

2) operasi hitung yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini hanya 

sebatas berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. 
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3) media ini hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran 

yang memudahkan guru dalam melatih kemampuan menghitung siswa agar 

terbiasa menyelesaikan model – model soal yang berbeda. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian, berikut ini adalah 

definisi istilah : 

1) Pengembangan media pembelajaran adalah suatu proses untuk 

mengembangakan atau menyempurnakan media yang digunakan dalam 

pembelajaran (Sukmadinata, 2009). Media yang di kembangkan dalam hal 

ini adalah media dua dimensi. Media dua dimensi yang digunakan berupa 

kartu domino yang telah didesain sedemikian rupa agar dapat menarik 

dalam pembelajaran. Permaianan kartu domino adalah permainan kartu 

yang diacak dengan peraturan yang telah disepakati. 

2) Kartu domino adalah permainan dengan 28 kartu (kayu atau tulang) yang 

bermata (bertitik besar), tiap kartu dibagi menjadi dua bidang, tiap bidang 

berisi 0—6 titik (Kamus Besar Bahasa Indonesia)   

3) Peningkatan kemampuan merupakan suatu usaha atau proses untuk 

meningkatkan kesanggupan, kecakapan, atau kekuatan seseorang dalam 

mencapai sesuatu agar lebih baik. 

4) Pecahan adalah bilangan yang bukan bilangan bulat atau tidak utuh 

(Rahmawati, 2013). Bilangan pecahan terdiri dari: pecahan biasa, pecahan 

campuran, pecahan desimal dan pecahan persen.  


